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Srdečně Vás zveme
na ,,Vánoční setkání“ v Bohutíně
dne 18. prosince 2019 v 17:00 hod.
v kostele svaté Maří Magdalény

f zahájení: P. Robert Cieszkowski
f vystoupení: Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín
dětské kytarové vystoupení, flétna a klavír

Od 18:00 hod.
náves u budovy školní jídelny

f přivítání vedením obce
f trubači
f vystoupení dětí
z Mateřské školy Bohutín
a Základní školy Bohutín

f 25. 12. 2019 - středa
Boží hod vánoční, mše svatá od 11:00 hod.

f 26. 12. 2019 - čtvrtek
mše svatá od 11:00 hod.

f 1. 1. 2020 - středa
Rybova Česká mše vánoční bude provedena
rožmitálským sborem od 14:00 hod.

slovo starosty
Ani se to nezdá a už se píší poslední řádky letošního
roku… Je to včera, kdy jsme chystali červencové číslo našeho zpravodaje, chystali pouťové oslavy, které byly v letošním roce spojeny s oslavami 640 let od první písemné
zmínky o obci Bohutín. Najednou mrzne a my opět připravujeme, ale teď zahaleni v zimních kabátech „Vánoční setkání“.

jede do Bohutína z jakékoli strany, zjistí, kde se právě nachází, kam se může jít podívat a kudy se dá přes Bohutín
dostat. Informační tabule obsahují zajímavá čtení a fotografie významných míst v obci.
K oslavám také patřil slavný „Výroční výstup na Zavírku“ se sázením pamětního stromu – katalpy květnaté
v „oáze duše“, jež byla vybudována v blízkosti požární nádrže. Zde také stojí knihobudka, z níž si můžete půjčit knihu,
přečíst a opět ji tam vrátit. Hlavně je to další milé zákoutí
naší obce.

S dobou adventu a pomalu se blížícím příchodem Vánoc
přichází i čas rozjímání a vzpomínání na to, co se povedlo,
či nepovedlo uskutečnit, zařídit, udělat…
Rok 2019 byl možná o něco klidnější než roky předchozí, přesto jsme se nezastavili. Nicméně jsme vyměnili
vodovodní řady, opravili nevyhovující povrchy místních komunikací novými asfalty, parkoviště u požární nádrže a u
bytovek ve Vysoké Peci, upravili a zmodernizovali školní
zahradu (proběhla 1. etapa úprav – byl položen nový povrch na víceúčelovém hřišti, vyseta nová tráva a byly zde
vybudovány naučné „tabule), prořezali nejrůznější místa,
opravili vstupní prostory naší pošty, přivezli kontejnery na
tuky z domácností, které budou od příštího roku povinné,
a konečně byl schválen nový územní plán. Je nutné také
zmínit, že jsme uspořádali všechny plánované akce (ať obec,
či jednotlivé spolky), které jsme uváděli v kalendáři akcí na
letošní rok (stejně tak obdrží opětovně všichni občané
v lednu kalendář na r. 2020).

Vedle tradičních pouťových akcí, jakými jsou fontána,
fotbalové zápasy, pouťové atrakce, či požární miniútok
(letos se konal v sobotu a jedno družstvo soutěžilo s koňskou stříkačkou), hornické odpoledne na Řimbabě, došlo
k položení kytice k pamětní tabuli Karla Petáka u ZŠ Bohutín, byl otevřen obecní archiv, přišel průvod zástupců
okolních obcí a místních spolků, jenž byl doprovázen Venkovankou. Všichni byli obdarováni pamětními plaketami a
dalšími dárky, vyslechli si historii dávnou i nedávnou od
kronikářky naší obce a paní Věry Smolové, ředitelky Okresního archivu v Příbrami a pobavili se při taneční vložce.
Také se ale obec zapojila do pomoci s podáváním dotací
bohutínských spolků (TK Bohutín, SK Litavan Bohutín a
SDH Bohutín). Nakonec jediný kdo uspěl, byl TK Bohutín.
I sama obec s dotacemi nezahálela. Úspěšná byla na již zmiňovanou opravu vodovodního řadu. Tenisté získali v letošním roce na modernizaci areálu 300.000,- Kč jako dotaci od
Krajského úřadu Středočeského kraje s tím, že nutnou finanční spoluúčast doplatí na své náklady obec. Další dotace
získali z ministerstva jak fotbalisté, tak tenisté. Navíc po
jednání mezi zástupci obce a Středočeského kraje byla přislíbena individuální finanční dotace na úpravu sociálního
zařízení u fotbalistů v celkové výši 200.000,- Kč. Obec neuspěla se žádostí na nákup nového cisternového hasičského
vozu v letošním roce (možno opětovně podat v r. 2020).

Mnoho času jsme věnovali přípravám na oslavy 110 let
vzniku měšťanské školy. Oslavy školy se odehrály během
zahradní slavnosti. Byli sezváni zástupci okolních obcí, bývalí i současní zaměstnanci školy, občané i děti, aby zde od
kronikářky obce paní Olgy Říhové vyslechli informace, o
kterých většina neměla ani ponětí, paní ředitelka předala
hostům plakety, všichni si společně užili vystoupení žáků
školy a rozloučili se s „deváťáky“.
S přípravami na oslavy obce to bylo o něco složitější. Již
od jara se pracovalo na orientačních a informačních tabulích, které byly během července instalovány. Každý, kdo při-

V následujícím roce se opět Bohutín vrátí k budování.
Čeká nás 2. etapa výstavby chodníku
v západní části obce (podána žádost o
finanční dotaci), další úprava školní zahrady a přilehlého okolí školy a budovy
kostela, výměna zbylého nevyhovujícího vodovodního potrubí, oprava povrchu místních komunikací a
zpevněných ploch. Další rozšíření by
měl dostát v příštím roce i areál šachty
Řimbaby. Obce se dotknou i akce, které
budou financovány jinými institucemi.
Mezi ně beze sporu patří zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín (Státní pozemkový úřad ČR),
pokračování v projektové činnosti Jihovýchodního obchvatu, generální
oprava silnice I/18 (ŘSD ĆR), oprava tělesa hráze Vysokopeckého rybníka
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(Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram). Zřejmě nejvíce dopravu v Bohutíně zasáhne oprava komunikace 1/18,
při níž bude vybudována i opěrná zeď na Havírně, stejně
tak oprava dešťové kanalizace, chodníku a místní komunikace v západní části Bohutína. Je dobré, že účast z Vaší
strany na zastupitelstvech je hojná a myslím, že se osvědčilo konání těchto „schůzí“ v různých částech obce. Nutno
poděkovat za poslední zastupitelstvo, které se konalo
25. 9. v budově bývalé politické školy na Vysoké
Peci. Obec zvažovala v minulosti koupi výše uvedené nemovitosti do majetku obce a je dobře,
že opravená nemovitost může dělat radost
nám všem (ne vždy tomu v minulosti bylo).
Všichni spoluobčané se tak mohli seznámit
s dokončenou opravou a současným využitím.

Stejně tak, jako se povedl zrealizovat záměr výstavby 51
bytových jednotek před více než 10 lety, věřím, že i tento
záměr nové budovy v obci bude úspěšně dotažen do konce.
Přeji Vám, abyste tento nynější čas využili k odpočinku,
chvílím stráveným s blízkými, radostem, na které během
roku „nemáme čas“. Přeji Vám chuť do života a chuť udělat
něco pro sebe i pro druhé. Vaše nápady a aktivity vždy
vítám nejen já, ale také všichni zastupitelé. Dveře na
obecním úřadě se nezamykají, ale jsou pro Vás otevřené – ať už přicházíte s čímkoli, nápadem, dotazem či kritikou – to vše nás posunuje dopředu.
Děkuji všem, kteří jste se na životě naší obce
jakkoli podíleli, podílíte nebo podílet budete.
Vážení občané, přeji vám, abyste opět
v období vánočním našli čas na setkání, které
jsme letos již po deváté připravili v kostele sv.
Máří Magdalény a na návsi v Bohutíně ve spolupráci s MŠ a ZŠ Bohutín, ZUŠ Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem a římskokatolickou farností.

Opětovně budou pokračovat v příštím roce
všechny sportovní a společenské akce, které se
již staly tradicí. Pomalu a jistě se nám úspěšně daří
realizovat všechny plánované akce a záměry. Taktéž
nás čekají jednání o možném záměru realizace domova důchodců v části Vysoké Pece na tzv. škvárovém hřišti. Všichni
budeme jednou staří a uspět v současné době se žádostí o
umístění v tomto zařízení je pro všechny velice zdlouhavé.

Ladislav Turek, starosta obce

z kroniky obce
Vzpomínání na časy dávné i současné
očima pamětníků

je možno chovat slepice, kozy, někde krávy a prasata, vypěstovat si brambory a obilí, jsme tolik bídy a strádání nezažili. Poválečný vývoj přinesl nutnost potravinových a
šatních lístků na příděl a muselo se znovu šetřit….
Pro nás děti bylo běžné oblečení tepláky a bunda, hubertus a válenky (teplé látkové kozačky nebo šněrovací
kotníkové boty). Pletly se svetry z ovčí vlny, kabáty byly
z kopřiv, nevadilo, že pěkně „kousaly“, jen když nějaké oblečení bylo. V Bohutíně a na Vejfuku byl švec, který ušil
pantoﬂe i boty. Doma se nosily bácy a dřeváky, do nich
podšité ponožky, aby se „neprošoupaly“, déle vydržely a
v bácech hřály.
K významným oslavám patřilo „pálení vatry“, proslovy
a básničky, to byla vzpomínka na „tatíčka Masaryka“. Sázely se stromy, také na počest republiky. Slavily se a stavěly
se máje, pořádaly se poutě, posvícení tak, jak je tomu do
dneška.
Na vánoční stromeček jsme si lepily barevné papírové řetězy, z krepového papíru
se vyráběli andělíčci a holubičky, proplétané
pestré košíčky, barvily se ořechy a k nim se
lepila mašlička na pověšení. Na stromeček
se věšela i malá jablíčka. Pod stromečkem
bylo jen málo věcí, většinou jen potřebné
oblečení, ale i malá panenka či jiná hračka
se našla.
Po únoru 1948 nastaly podivné časy….
„Okresem“ bylo přikázáno, co se musí, kde

V uplynulých rocích jsme prožívali různá výročí a slavili jsme… Myslím si, že každý ve svých vzpomínkách nachází příjemné uspokojení. Zapomeneme na všední a
bolavé věci, v mysli se obnoví vzpomínka poklidná a hezká
většinou na dětství a mládí, otevírá se pomyslné album
obrázků nám milých a příjemných.
Běh času zanechal už jen několik pamětníků, kteří se
narodili mezi válkami, spíše před druhou světovou válkou
nebo přímo v době válečné. Protektorát a vznik války zná
většina jen z vyprávění, z ﬁlmů či z četby.
Zde v Bohutíně se vyprávělo, že obsazení německými
okupanty málem skončilo v závějích, jež se navály u Vranovic. Bohužel ani sněhová překážka je nezastavila -„vyhrabali se“ a napáchali zde mnoho zla a
bolestí. Jaká radost byla, když válka skončila
a na dvoře v malé vesničce Tisové se objevil
asi americký důstojník (mluvil pro nás neznámou angličtinou) a nabízel malé holce čokoládu a nějaké bonbóny. Říkalo se, že jej
zaujala nejhezčí dívka ze vsi, ale najednou
zmizel a další dny se objevil celý houf zaprášených a špinavých vojáků s koňmi, postavili
si na zahradě kotel na ohřívání vody a prý
„vyháněli blechy a vši“, prali a umývali se.
Přišla svoboda, bylo po válce. Na vsi, kde
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a kolik pěstovat, musel se splnit předepsaný plán. Odevzdávalo se mléko, vejce, obilí, maso, tedy zvířata na maso a
brambory. Ber kde ber, i kdyby obilí na nové setí nebylo,
odevzdat musíš! Přísný režim zejména pro sedláky. Jinak
tě vystěhujeme! Peníze za odevzdané zemědělské komodity byly posílány „na vázaný účet“ a o každou částku se
muselo žádat a dojít na okres. Takové peníze, „volné i vázané“, byly potom znehodnocené při peněžní měně v roce
1953 za vlády druhého dělnického prezidenta, Antonína
Zápotockého.
Větší sedláci byli nazýváni „kulaky“ a byli nuceni ke
vstupu do JZD. Kolektivizace přinesla rozorání mezí, vyvlastnění domů, statků, zvířat i zařízení, majetku. Ve výloze v Pražské ulici v Příbrami jsme viděli řadu věcí, látek
a oblečení, které si „nakeťasili“ (nashromáždili) někteří
„nepřátelé režimu“ (dnes bychom řekli normální věci, ale
pro výstrahu!!), byli pozavíráni, majetek - dům nebo podnik se jim vyvlastnil. Udávalo se, konstruovaly se procesy,
aby se mohli odstranit „nepřátelé a záškodníci“. Nesmělo
se protestovat a pomlouvat, nesmělo se všechno říkat,
hlavně nepomlouvat režim, za to bylo vězení.
Chodila se sbírat mandelinka bramborová (americký
brouk), sebrané brouky bylo nutné evidovat a zničit nejlépe na MNV. Byl to imperialistický brouk, a jednou jej
sedlák na Milevsku zapomněl v krabičce od zápalek, byl
obžalován, vězněn, zle mučen a v žaláři zemřel.
V Uranových dolech pracovali „muklové“, vlastně političtí vězni, profesoři, kněží, učitelé, vzdělaní lidé, kteří ani
netušili, co zlého provedli, ale trpěli a celá rodina s nimi.
Je nám znám osud jedné rodiny učitele, který pracoval
jako vězeň na stavbě příbramského sídliště za „drátěným“
plotem, a manželka se mohla opatrně přiblížit k plotu, aby
jej alespoň viděla! Jejich nadané děti nesměly studovat, a
když se tajně dostala dcera na „večerní průmyslovku“, musela nosit učení v nákupní tašce, aby nevzbudila podezření
….

Slavil se První máj, Velká říjnová socialistická revoluce,
děti nosily pionýrské šátky a svazácké košile, byly organizovány hlavně v KSČ nebo ve Svazu přátel Sovětského
svazu, u Spotřebního družstva Jednota. Zájezdy, zejména
do západního zahraničí, neexistovaly. Stály se fronty i na
toaletní papír!
Vše jsme přežili a čas vše odvál. Zbyly jen trpké zkušenosti
a přání, aby už to konečně „prasklo“!
V našich obcích, pokud se člověka netýkalo věznění
nebo vystěhování, se žilo v klidu, úměrně k situaci. Práce
v dolech ať rudných, či uranových vynesla nějaký výdělek.
Na Vysoké Peci vzniklo díky dolům učiliště Rudných dolů
s internátem a byty pro zaměstnance i poklidné dvojdomky. Přes počáteční odpor jsme si zvykli i na kolektivní
práci na polích či v nově postaveném kravíně.
V Příbrami byla řada podniků, „Kalorka“ - výroba sporáků,
úpravny rud, mlékárna, sodovkárna, masokombinát, kde
zaměstnání našlo také mnoho lidí.
Dnes řada věcí již neexistuje, žije se zcela jinak, vše lze
koupit, vládne internet
a další nová zařízení. Sice se domluvíme moderními technologiemi, ať jsme kdekoliv, ale zdá se, že lidé k sobě mají
mnohem dál, než tomu bývalo dříve!
Rádi zajdeme na Řimbabu a obdivujeme závan starých zaniklých časů, ale i snažení kolektivů lidí, kdy si pochutnáme na Zelnačce, poveselíme se a je nám v tom našem
bohutínském, pecovském, havírnickém či tisovském domově dobře.
Přeji vám všem klidné a spokojené Vánoce a šťastné
vykročení do roku 2020.
Olga Říhová, kronikářka obce

zápis finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 4. 9. 2019
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 19.
6. 2019 v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v úplném znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Bohutín.

kontrola usnesení odsouhlaseného Zastupitelstvem obce Bohutín.
1.) Plnění schváleného rozpočtu na r. 2019 - usnesení
Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 27. 3. 2019.
2.) R. 2019 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2019,
účetní doklady /faktury přijaté, vydané, peněžní deník – příjem
a výdej/.
3.) Využití účelnosti fin. prostředků u akce: výměna vodovodu
v nevyhovujícím technickém stavu,
Vysoká Pec – Litavka
a výměna vodovodu v nevyhovujícím technickém stavu,
Vysoká Pec – býv. Hrdinů.
4.) Stav fin. prostředků pokladny Obecního úřadu Bohutín

Kontrolu provedli:
finanční výbor – předseda: Martin Štěpánek
kontrolní výbor – předseda: Jiří Tureček
starosta obce – Ladislav Turek
hlavní účetní – Marie Šedivá
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením
obce a platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2019, rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 a
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ke dni 4. 9. 2019 a její skutečný stav, skutečný stav finančních prostředků obce k 30. 6. 2019.
5.) Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Bohutín r. 2019.
1.)

Na základě sdělení starosty obce a ústního ujednání mezi
obcí Bohutín a firmou 1.SčV a. s. obec proplatila vystavenou
fakturu dne 5. 6. 2019 č. fa 401910025 - 3.212.120,45 Kč
/výpis z účtu obce dne 5. 6. 2019/.
Investorem byly řádně proplaceny. Výše uvedený rozsah prací
dle smlouvy byl zastupitelstvem projednán a vzat na vědomí
dne 19. 6. 2019

Na základě schváleného rozpočtu obce
ze dne 27. 3. 2019
na r. 2019 (schválený rozpočet a skutečné plnění
Rozpočtu) byla provedena kontrola plnění ke dni
30. 6. 2019:

rok 2019:
příjmy
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný přebytek
výdaje
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou,
usnesením Zastupitelstva obce Bohutína a schváleným rozpočtem.
32.407.600,00 Kč
36.342.097,00 Kč
18.989.819,39 Kč
2.535.700,00 Kč

Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transparentně.
4.) Konečný zůstatek běžného účtu
č. 876870297/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 30. 6. 2019 – 489.257,65 Kč.

29.871.900,00 Kč
34.618.001,00 Kč
18.453.169,83 Kč
536.649,56 Kč

Stav spořicího účtu
č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 30. 6. 2019 – 722.307,68 Kč.

Hospodaření s finančními prostředky k 30. 6. 2019 je v souladu
se schváleným rozpočtem obce na r. 2019 a odsouhlasenými
rozpočtovými opatřeními č. 1 a č. 2/2019.
2.)

Stav běžného účtu
č. 94-2510311/0710 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň
byl ke dni 30. 6. 2019 –3.754.706,96 Kč.

Kontrola byla provedena u účetních dokladů z měsíců
května a června – formální náležitosti, faktury
a účetní doklady /viz účetní deník/ – bez závad.

Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke
dni 4. 9. 2019, kde zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků 17.714,- Kč.

3.)

Využití účelnosti finančních prostředků u akce:
výměna vodovodu v nevyhovujícím technickém stavu,
Vysoká Pec – Litavka a Vysoká Pec - býv. Hrdinů:
Na základě vyhlášené výzvy k podání nabídky
a doložení kvalifikace společně se zadávací dokumentací veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce byly investorem
poptány 3 firmy ve spolupráci s Ing. Miroslavem Běhounem.
Následně byly předloženy 3 nabídky na realizaci stavby.
Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek byly
hodnoticí komisí založeny v budově Obecního úřadu Bohutín,
Vysoká Pec 140. Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější
nabídkou, a to 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10,
IČ: 47549793 dne 18.3.2019, předpokládaná časová realizace
oprav od 1. 4. 2019 do 28. 6. 2019 v celkové výši 2.654.645,- Kč
bez DPH s délkou záruky 60 měsíců.

5.) Byla provedena kontrola plnění platných usnesení Zastupitelstva obce Bohutín a dodržování právních předpisů na úseku
samostatné působnosti.
Kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že průběžně jsou
plněna všechna odsouhlasená usnesení a dodržován postup řešení.
K dnešnímu dni nebyly uzavřeny smlouvy ohledně odsouhlaseného postupu u majetkoprávních vztahů /pí Heřmanová, římskokatolická farnost/.
Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat,
že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Zbývá dořešit majetkoprávní vztahy uvedené
výše.

K dnešnímu dni byly zahájené práce řádně ukončeny.
Jedná se o lokality „Havírna, Vysoká Pec a Bohutín“.

Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola
týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.

Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.
1. SčV a. s.
KAISER s.r.o.
A+H STAVBY spol. s.r.o.

IČ 47549793
IČ 26733102
IČ 29036

V Bohutíně dne 4. 9. 2019

2.654.645,00 Kč
3.015.402,00 Kč
2.838.075,00 Kč

finanční výbor: předseda – Martin Štěpánek
kontrolní výbor: předseda – Jiří Tureček
starosta: Ladislav Turek
hlavní účetní: Marie Šedivá

Smlouva o dílo byla podepsána dne 21. 3. a 4. 4. 2019 s nejvýhodnější nabídkou na celkovou částku 2.654.645,00 Kč bez
DPH.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo.
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obecní Úřad bohutín
obec bohutín
vysoká pec č.p. 140, 26241 bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 hod.
středa: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30 hod.
Ostatní dny - dle dohody

2. místostarostka - Mgr. Klára Bambasová
- bohutinskyzpravodaj@seznam.cz
hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

e-mailové kontakty:
obecné informace:
starosta obce - Turek Ladislav
- turek@obec-bohutin.cz

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz

svoz tko 2019
druh

popelnice 110 l

svozu

(včetně 15% dph)

1 x týden po celý rok

2221

sezónní*

1992

1 x 14 dní po celý rok

1569

zimní – 1 x týden v zimě

1746

letní – 1x týden v létě

1030

letní – 1x 14 dní v létě**

554

Měsíční – 1x měsíc po celý rok

753

Jednorázový pytlový svoz

85

svoz sko (popelnic) – vánoce a nový rok
leden, únor 2020
bude prováděn svoz
na základě známek zakoupených
v r. 2019.

prodej známek
bude zahájen 1. 2. 2020.
Prodejní místa:
bohutín - koloniál u pí heřmanové
vysoká pec - budova oÚ

pozn.:* 1x týdně v zimě,
1x 14 dní v létě
** pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
zimní období:
1. 1. 2020 – 30. 4. 2020
1. 10. 2020 – 31. 12. 2020
letní období:
1. 5. 2020 – 30. 9. 2020
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rozpis přistavených konteJnerů
Kontejnery budou rozmisťovány
od 14. 4. do 22. 4. 2020
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
úterý - čtvrtek (14. - 16. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy Bohutín
Tisová - náves u vývěsky
pátek - neděle (17. - 19. dubna)

V roce 2020 bude sezónní přistavení velkoobjemových

Chaloupecká louka - na struhách

kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad

Havírna - pod bývalým obecním úřadem u garáží

z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,

Havírna - křižovatka k sokolovně

sadů a zahrad občanů.
Žádáme občany, aby nevhazovali žádný jiný

pondělí - středa (20. – 22. dubna)

komunální odpad, včetně větví!

Bohutín - u Achačů
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičské zbrojnice
Zároveň žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali
nebezpečný odpad – pneumatiky, televize a jiné
elektrospotřebiče. Tento nebezpečný odpad je možno
bezplatně předat po vzájemné dohodě:
P. Turek – tel.: 725 022 736, p. Řezníček: 775 607 100,
p. Mezera: 739 434 813.

nezapoMeňte! nezapoMeňte! nezapoMeňte!
prodeJ znáMek na svoz tko
bude zaháJen 1. Února 2020:

v obecní knihovně v bohutíně:

- budova oÚ, vysoká pec č.p. 140

- obnovit registraci na rok 2020
nebo se nově zaregistrovat

- koloniál u heřmanů - bohutín.
do 29. února 2020 bude vývoz popelnic na
známky zakoupené v roce 2019.

- uhradit registrační poplatek.

na finančníM Úřadě v příbraMi:

na obecníM Úřadě v bohutíně:

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2020
- uhradit poplatky za pronájem hrobů.
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křížovka

„Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom ......tajenka: .“ citát annie Girardotová ...
... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

knihovna
Knihovna v prosinci 2019 a lednu 2020
v prosinci bude knihovna otevřena
ve čtvrtek 5. prosince 2019 a 12. prosince 2019
vždy mezi 15. a 17. hodinou.
v lednu 2020 se poprvé sejdeme
ve čtvrtek 9. ledna a pak každý další čtvrtek
vždy mezi 15. a 17. hodinou.
v lednu je také potřeba zaplatit
registrační poplatek na rok 2020,
který je ve stejné výši již od roku 2003.
děti do 15 let věku a důchodci platí 20,- kč ročně,
ostatní pak 30,- kč ročně.

v souladu s knihovním řádem je výpůjční doba
4 týdny, na žádost čtenáře je možné prodloužení.
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KniHOVnA V BOHuTíně
S končícím rokem máme všichni tendence tak trošičku
bilancovat a hodnotit, někdy i vzpomínat. Také já
si vzpomínám na dobu, kdy jsem tehdejšímu panu
starostovi Romanu Kupkovi slíbila, že se knihovny ujmu.
To bylo koncem roku 2002 a na Tři krále roku 2003 přišli
do značně upravené knihovny na „starém“ obecním úřadě
první čtenáři. Knihy byly tehdy ještě v mnoha krabicích,
protože nové police měly trochu zpoždění… Nikomu to ale
nevadilo nebo se aspoň všichni tak tvářili. A já do dneška
vím, kdo byla ta úplně první čtenářka, která překročila
práh a půjčila si Jiráskova F. L. Věka a potom přečetla Jiráskovo dílo komplet. Po několika létech jsme se přestěhovali do nových, krásných a velkých prostor obecního
úřadu na Vysoké Peci a jsme tu rádi dodnes. Jen se nám
všem knihovna zdá poněkud menší, protože se náš knižní
fond rozrostl o řadu nových krásných knih – za všechny
čtenáře i za sebe děkuji všem zastupitelům a vedení obce
za podporu.

lika „přespolních“. Jsem opravdu zvědavá, kolik knih přečtou v roce 2019 a jsem přesvědčená o tom, že to nebude
málo. Vždyť v roce 2018 si čtenáři vypůjčili, a tedy také
přečetli, celkem 3621 knížek. Velmi žádané jsou detektivky (severské i klasické, např. A. Christie), společenské
romány, historické romány a regionální literatura, ale také
literatura faktu. A samozřejmě vše, co vyjde o Brdech.

V průběhu let přišlo do knihovny opravdu hodně návštěvníků – nejsou to jen čtenáři, ale třeba i lidé, kteří mají
v naší obci kořeny svých rodů a hledají jakoukoli informaci
o nich, nahlížejí do kronik a radují se, pokud najdou třeba
jen malou zmínku. Vážím si každého, kdo cestu do knihovny najde. A někteří ji nacházejí pravidelně právě od
roku 2003.
V tomto roce si obnovilo registraci nebo se nově zaregistrovalo téměř 60 čtenářů, včetně několika dětí a něko-

Stejně jako v minulých dvou letech jsme uspořádali společně s OÚ „Soutěž-nesoutěž aneb najdi recept“ tentokrát
se dvěma tématy – zdravá výživa, recepty z masa. Vyhlášena byla v letním čísle BZ, takže většinou o ní máte povědomí. Letos se našlo sedm statečných kuchařek
(bohužel ani jeden kuchař), které „šly se svou kůží na trh“
a z jejich receptů se opravdu nechalo sestavit celé menu –
od polévky až po moučník. Obec Bohutín opět vydala tyto
recepty v brožurce, Bohutínské minikuchařce, do níž můžete nahlédnout v knihovně nebo v Obecním archivu. Setkání všech zúčastněných se konalo v knihovně 3. 10.
2019 a bylo plné pohody, příjemného povídání a dobrot,
které účastnice soutěže, ač nemusely, přinesly. Za svoji odvahu obdržely od OÚ dárek v podobě termohrnku a čaje.
Děkujeme.
Rok 2019 pozvolna končí. Přeji Vám, aby jeho poslední
dny spojené s oslavami Vánoc a Nového roku byly takové,
jaké si přejete, a abyste je prožili s těmi, které máte rádi a
s nimiž je prožít chcete. Přeji Vám, aby všech 366 dnů přestupného roku 2020 bylo naplněno především zdravím,
pohodou a spokojeností, setkáváním s dobrými lidmi a
třeba i s pěknou knížkou.
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Na úplný závěr přidávám recept z naší soutěže-nesoutěže na polévku, která se třeba hodí, až přijdete z výstupu
na Tok, který se bude konat 25. 12. 2019, jak se dočtete na
jiném místě BZ.

minut. Podle potřeby znovu přikořeníme a přisolíme. Podávat můžeme s křupavou houskou nebo rohlíkem.
................
A pokud by přišel z Toku někdo nachlazený, může si připravit tento léčivý nápoj podle receptu z téže soutěže.

Polévka „ﬂamendr“
1 kg hovězího masa
6 dkg oleje
3 cibule
3 stroužky česneku
50 dkg rajčat (mohou být i mražená nebo sterilovaná)
2 lžíce rajského protlaku
sůl, pepř, ½ lžičky tymiánu, sladká paprika
1 a půl litru vývaru (v případě nouze lze z masoxu)
1 pórek, 2 mrkve, 2 paprikové lusky
podle možností cayenský pepř a koření Tabasco

Babiččin léčivý nápoj
1 velká cibule
½ litru vody
lžíce medu
šťáva z citronu
Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a chvíli povaříme ve
vodě (stačí spařit pod pokličkou), scedíme, dochutíme lžící
medu s citronovou šťávou (čím více, tím lépe).

Maso nakrájíme na drobné kostičky, orestujeme na
oleji, přidáme nasekanou cibuli, česnek jemně utřený se
solí, na osminky nakrájená rajčata, rajský protlak. Vše společně podusíme, výrazně okořeníme, zalijeme vývarem a
vaříme, dokud není maso téměř měkké. Potom přidáme
nakrájený pórek, mrkev nakrájenou na kostičky a paprikové lusky nakrájené na nudličky. Vaříme ještě asi 20

Horký nápoj pomáhá při nachlazení, kašli a rýmě.

Krásné dny přeje Phdr. eva Kubíková, knihovnice.

e ní
vyhl áš

knihovna

Obecní knihovna Bohutín a Obecní úřad Bohutín pořádaly pro všechny občany obce

SOuTěŽ – neSOuTěŽ aneb nAjděTe reCePT 2019
ve čtvrtek 3. 10. 2019 se v obecní knihovně v bohutíně
konalo vyhlášení soutěže - nesoutěže o "nejlepší" recept.
tentokráte účastnice posílaly recepty zdravé výživy. tak jako v předchozích letech se i v tom
letošním "porota" shodla, že všechny recepty jsou výborné a stojí za to si je vyzkoušet.
dokázaly to i ochutnávkou při vyhlášení.
Za nápad, organizaci a vyhlášení patří poděkování Phdr. evě Kubíkové.
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neobvyklé vánoční zvyky

vzájem vše dobré a společně klády spálí, aby neštěstí a
problémy zahnali.

jak se slaví Vánoce ve světě
Nejkrásnější svátky roku Vánoce prožívá a slaví každý
jinak. Jsou to především svátky, kdy křesťané slaví narození spasitele Ježíše Krista. Nejsou to však hlavní křesťanské svátky – těmi jsou Velikonoce, ukřižování a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
U nás jsou v tradičním pojetí spojeny s adventem coby
dobou očekávání, vánočním stromečkem, Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby, koledami, betlémem a také se
smaženým kaprem, bramborovým salátem, vánočkou a
vánočním cukrovím. Ve světě však můžeme často narazit
na tradice, které nás možná překvapí nebo zaskočí, a
s nimiž se u nás nesetkáváme. Pojďme se po nich trochu
porozhlédnout.
Na Islandu nosí vánoční dárky skřítci, kterých je podle
legendy 13 a s dárky přicházejí postupně, každý den mezi
12. a 24. prosincem. Dárky od nich ale dostanou jen hodné
děti, které si daly za okno botu. Navíc by každý Islanďan
měl dostat něco nového na sebe. To proto, aby mu v lepším případě nesnědl někdo štědrovečerní večeři, v tom
horším, aby ho nesežrala vánoční kočka.
V Bulharsku si nepotrpí na opulentní hostiny s mnoha
chody. Zpravidla se k večeři spokojí s vepřovým a luštěninami. Některé tradičně založené rodiny však stolují na
ubruse položeném na zemi a podloženém slámou. Je to
vzpomínka na to, že Ježíšek se narodil ve chlévě na slámě.

Podle staré norské legendy vycházejí na Štědrý večer zlé
čarodějnice, hledají košťata, na kterých by se proletěly.
Proto musí být všechna košťata dobře schovaná.
V Dánsku se zase přede dveřmi přátel rozbíjí o silvestrovské noci porcelán. Čím větší hromada střepů, tím
větší radost, protože to znamená víc štěstí v novém roce.
Ve venezuelském hlavním městě Caracasu chodí všichni
věřící od 16. prosince do Štědrého dne časně ráno do kostela. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale oni jezdí do
kostela na bruslích. Proto jsou některé cesty do 8. hodiny
ranní uzavřené, aby cesta do kostela byla pro věřící bruslaře bezpečnější.
V Austrálii je vánoční výzdoba především v duchu pohlednic. Lidé si vánoční přání vyvěšují do oken svých
domů a bytů – kdo jich má nejvíc, je v sousedství pomyslným vítězem.
Na Filipínách bychom hledali tradiční vánoční menu
marně – každý vybírá to, co mu chutná a peněženka dovolí. Jeden společný prvek bychom však přece našli –
hrnek sladké lepivé rýže symbolizující rodinnou soudržnost.

Na Ukrajině je častou dekorací vánočního stromku
umělý pavouk a pavučina. Ukrajinské rodiny totiž věří, že
pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám
štěstí.

To v Argentině se štědrovečerní večeře podává nejčastěji v zahradách, právě tu vrcholí léto. Mezi tradiční jídlo
patří pečené selátko nebo pečínka z páva. Pavím peřím pak
bývá dekorován sváteční stůl. Přede dveřmi domů je
možné najít misky s vodou a stébla trávy – jsou určené pro
koně Magiho, který dárky roznáší, a tak nebude mít hlad
a žízeň. Dárky naděluje do bot, které děti nachystají pod
stromeček nebo vedle postele.

V Litvě zase o Vánocích vlečou kládu jako symbol problémů a neštěstí. Lidé přitom zpívají za doprovodu různých
hudebních nástrojů lidové písně, sejdou se, popřejí si na-

V Indii jsou Vánoce jedny z nejvýznamnějších svátků
v roce. Zdejší hlavní náboženství – hinduismus, islám a
křesťanství – mají jako symbol rovnosti v kalendáři dva
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jednodenní svátky. V případě křesťanství je to Velký pátek
a Boží hod. Oslava Vánoc zde vychází z britské tradice, kde
je hlavním dnem 25. prosinec. Štědrý den je především
dnem pečení speciálních koláčů různých tvarů, které se
jindy v roce nepečou. Oslava Vánoc se v podstatě odehrává
na Boží hod. Odpoledne se slavnostně otevírá tzv. „méla“.
Je to zdejší obřad, kdy do Betléma přináší Jezulátko a
hlavně také společenská událost. Před mnoha kostely jsou
postavené Betlémy, ale také stánky s různým sortimentem – od občerstvení až po dárky. Dárky se předávají po
celý den. Stromeček někde mají, někde ne.
V Japonsku jen jedno procento obyvatelstva vyznává
křesťanství a Vánoce v tradiční podobě zde nemají žádný
základ a téměř se neslaví. Díky televizi a zde žijícím Američanům Japonci Vánoce znají, ale jejich zdejší podoba je

především komerční. Řetězci KFC se dokonce podařilo lidi
přesvědčit, že světově tradiční vánoční jídlo je smažené
kuře. Pro Japonce jsou mnohem důležitější novoroční
oslavy, kdy se podávají tradiční jídla, mnohá se symbolickým významem – např. černé fazole mame zaručují zdraví
a kaštany kačiguri úspěch. Hlavní novoroční oslavy trvají
tři dny a je s nimi spojeno mnoho tradic a her – pouštění
draků, karetní i společenské hry nebo hanecuki – speciální japonský badminton, který hrají dívky zdobenými pálkami.
Ve světě bychom našli ještě mnoho dalších vánočních
zajímavostí, ale o těch zase až někdy jindy.
Phdr. eva Kubíková

pro radost a třeba i k zamyšlení . . .

se jí jen přizpůsobujeme. (Weigel)

Není málo času, který máme, ale mnoho toho, který nevyužijeme. (Seneca)

Je mnoho druhů hluku. Ale je jen jedno ticho. (Tucholsky)

Všechny inteligentní ženy se vdávají za hlupáky.
(France)
Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. (Plinius)
Moudrý člověk si vždy se vším poradí, protože dokáže ve
všem najít něco dobrého. (Ruskin)
Jsou tři věci, které nám umožní přerůst sami sebe: samota, dobrá kniha a příroda. (Altenberg)
Je-li hrnec prázdný, duní. (Weigel)
Namlouváme si, že ovládáme přírodu, ale ve skutečnosti

Zvuk zvonů je jediný zvuk, který ticho neruší, ale násobí.
(????)
Člověka poznáš u vína, při penězích a v hněvu. (Talmud)
Chudý není jen ten, kdo nic nemá, ale i ten, kdo žádá stále
víc. (Seneca)
Byly to šťastné časy, kdy se žilo podle kalendáře! Dnes se
žije podle hodin. (Gultry)
Trpělivost je nezbytná vlastnost génia. (Disraeli)
Lidé jsou jako zvony ulité z různých kovů; v každém z nich
je i vzácný kov. (Rembrandt van Rijn)

společenská rubrika
Setkání seniorů
Podzimní setkání seniorů - jubilantů se konalo v sobotu
26. října 2019 v hostinci Drmlovka, poseděli zde, popovídali si,
poslechli veselou muziku a především společně s ostatními
oslavili svá životní jubilea.
Jako vždy odstartovalo setkání vystoupení dětí z MŠ Bohutín,
poté následovala "hudební produkce" žáků ZUŠ J. J. Ryby

z Rožmitálu pod Třemšínem - pobočka Bohutín.
Po gratulaci, přípitku a několika slovech starosty si všichni pochutnali na pozdním obědě a zákusku. Odpoledne bylo příjemné,
klidné a pohodové. Další setkání (jubilantů první poloviny roku)
se bude konat 25. dubna 2020 a to i díky veselé kapele Kudrnáči.
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naši jubilanti
v druhé polovině letošního roku.

naši jubilanti - i. pololetí 2019
leden
Bittnerová Jana
Hlaváčková Dagmar
Kolář Karel
Matějka Pavel
Nusl Blažej
Mrkáček Pavel
Prudká Ludmila
Petýrková Helena

Bohutín
Tisová
Tisová
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Tisová

Únor
Landauer Ervín
Pecháček Miroslav
Teska Josef
Dubská Věra
Poláková Dagmar
Holeček Jiří
Budařová Iva
Průšová Anna
Pantoﬂíček Jiří
Němečková Jiřina
Formánek Josef
Fukanová Zdeňka
Čížková Alena
Stehlíková Eva
Šimůnková Daniela

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Havírna

březen
Kubík Jaroslav
Štěpánek Josef
Kubíková Eliška
Gábor Jan
Milcová Aloisie
Budař Karel
Dubský Rudolf
Vokálek Jiří

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec

Jeníček Jaromír
Žlutický Jaroslav
Aksamitová Jiřina
Oktábec Jindřich
Podzimková Hana
Sedláčková Vlasta

Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec

duben
Beranová Marie
Kropáčková Elena
Boubelíková Maria
Menc Vladimír
Kubíková Blažena
Benda Josef
Brůček Jiří
Hrdina František
Zemek Jan

Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
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Pekárová Jiřina
Řezníček Rostislav
Vávrová Jiřina
Melicharová Ludmila
Oktábec Zdeněk
Kavková Jaroslava
Mádlová Jaroslava
Zikánová Jaroslava

Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Tisová
Bohutín
Vysoká Pec

květen
Piklová Monika
Pavlík Milan
Krčilová Zdeňka
Lžičařová Dita
Poláková Květoslava
Vrobelů Míla
Kubíková Milena

Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna

Bělková Hana
Puchernová Anna
Říha Josef
Vávra Josef
Horáková Marie
Brenner Dobroslav
Milcová Anna

Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín

červen
Humlová Marie
Mrkáčková Zdenka
Vaňková Květuše
Oktábcová Věra
Mádle Václav
Zahradník Ladislav
Kiršner Václav
Jeníčková Hana
Reichenauer Armin
Šedivá Lubomíra
Kubík Prokop

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

O pustili nás

Vítáme nové občánk y
Odobí 1. 7. 2019 - 1. 12. 2019
Bernatová Barbora
Čápová Marie
Křivonoska Jiří
Pabelová Miroslava

Období 1. 7. 2019 - 6. 12. 2019
Aksamit Stanislav
Bohutín
Greschnerová Jaroslava
Bohutín
Karda Jiří
Vysoká Pec
Mecnar Jiří
Havírna
Procházka Jiří
Vysoká Pec
Sirotek Jaroslav
Vysoká Pec
Strnádková Božena
Vysoká Pec
Toužimská Dana
Bohutín

Čapíková Rozárie
Kocourek Jiří
Novotný Antonín
Plášilovy Jana a Lenka

Veselý Vladimír

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Upřímnou soustrast.
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Mateřská škola
Po letních prázdninách jsme se sešli opět v plném
počtu. V mateřské škole jsme přivítali patnáct nových
dětí. Pro všechny děti, rodiče a učitele je začátek školního
roku něčím novým. Ať už jsou to noví kamarádi, paní učitelky, ale také očekávání i nejistota z něčeho neznámého.
„Školkoví“ mazáci se radovali ze shledání se svými kamarády, které přes léto neviděli. Zároveň byl také slyšet pláč
nejmenších dětí, které se obávaly odloučení od svých rodičů. Uběhl nějaký čas a nyní jsou již děti spokojené a
chodí do školky s úsměvem. S dětmi se učíme nové říkanky, básničky, písničky, hrajeme na rytmické hudební
nástroje, cvičíme, hrajeme divadlo a vymýšlíme spoustu
nových her.
Od začátku roku jsme měli již několik kulturních akcí.
Nejdříve nás navštívilo divadélko Řimbaba s pohádkou
,,O Veliké řepě“. Děti byly nejen jako diváci, ale některé si

dokonce v pohádce zahrály. Pro děti, které byly do pohádky vybrány, to byl velký zážitek. V říjnu vyrazily starší
děti do příbramského divadla na představení ,,Maxipes
Fík“. Pohádka se dětem líbila a velkým zážitkem pro ně-
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které z nich byla jízda autobusem tam a zpět. Na konci
měsíce nechybělo podzimní fotografování. Při setkání jubilantů v restauraci Drmlovka, které pořádá obec Bohutín, jsme potěšili svým vystoupením naše babičky a
dědečky. V listopadu k nám zavítal kouzelník, který přijel
i se svými dravci. S Fabiánem jsme zamkli les a od Základní umělecké školy v Příbrami jsme byli pozváni na vy-

stoupení s názvem „Cestování s písničkou“, ve kterém
účinkovalo i několik dětí z naší mateřské školy.
Na přelomu listopadu a prosince jsme se pečením voňavých perníčků naladili na předvánoční atmosféru. Připravili jsme vánoční tvoření, kdy si děti spolu s rodiči
zhotovily drobné dárky a dekorace, které si odnesly domů.
V mateřské škole jsme jako tradičně přivítali Mikuláše,
čerty a anděly v podání deváťáků ze ZŠ Bohutín. Pro rodiče
jsme přichystali vánoční besídku v prostorách zasedací
místnosti obecního úřadu. Na besídku se děti velmi těšily,
za vystoupení a své výkony sklidily velký potlesk.
Ve středu 18. 12. 2019 si s námi můžete zazpívat koledy u školní jídelny na návsi v Bohutíně při příležitosti
Vánočního setkání, na které jste všichni srdečně zváni.
Přejeme všem rodičům i spoluobčanům
krásné Vánoce a do nového roku 2020
hodně zdraví a pohody.
Za MŠ Bohutín Mgr. Lenka Říhová,
ředitelka mateřské školy
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základní škola
Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje,
první čtvrtletí nového školního roku 2019/2020 uteklo
doslova jako voda a před námi je poslední měsíc roku, dětmi
tolik oblíbený prosinec. Nadchází období adventu, a my pomalu, ale jistě připravujeme nejen své domovy, ale i svou mysl
na Vánoce, patrně nejkrásnější svátky roku. Čeká nás nejen
předvánoční úklid a shon, ale i čas klidu, pohody a rozjímání.
I v naší škole se měsíc prosinec ponese ve znamení nejprve
mikulášské nadílky – s naším Mikulášem, čerty a anděly navštívíme již tradičně i mateřskou školu – a poté příprav a těšení se na Vánoce. Vymýšlíme a nacvičujeme s dětmi program
na vystoupení v rámci předvánočního setkání na bohutínské
návsi, na které se všichni bez rozdílu velice těšíme.
Ve škole děti čeká zajímavý předvánoční program – žáci
druhého stupně zamíří v rámci německého jazyka za poznáváním reálií Německa do adventního Pasova, kde budou moci
uplatnit své dosud nabyté jazykové znalosti. Žáci prvního
stupně navštíví vánoční Čechovu stodolu, zhlédnou výstavu
betlémů, navštíví bohutínskou vánoční Řimbabu a seznámí
se s vánočními zvyky a tradicemi. Příjemný bude pro žáky
jistě i poslední letošní školní den, který tradičně stráví se
svými učiteli ve vánočně nazdobených třídách, popovídají si,
ochutnají cukroví, rozdají dárky…

strukce školního hřiště a zahrady, v rámci níž bylo zbudováno
nové moderní hřiště s umělým povrchem, školní zahrada byla
zčásti nově oplocena a vybavena novými dřevěnými prvky
pro odpočinek, relaxaci, ale i poznání a učení. V příštím roce
bychom v úpravách školní zahrady rádi dále pokračovali.
Na zrekonstruované školní zahradě v červnu proběhla tradiční zahradní slavnost. Ta letošní byla spojena s důstojnými
oslavami 110. výročí založení měšťanské školy v Bohutíně za
účasti mnoha významných hostů a představitelů místních
spolků.
Během prázdnin jsme ve škole zrealizovali celou řadu
oprav za účelem zlepšení prostředí či zvýšení bezpečnosti
žáků. Proběhla výmalba dalších prostor školy, dokončeny byly
drobnější úpravy interiérů tříd a jejich vybavení. Zakoupili
jsme nové šatní skříňky pro všechny žáky školy a moderní
vysoušeče rukou. Díky přispění našeho zřizovatele jsme pořídili školní server a posílili školní wiﬁ síť.
Naše škola úspěšně využila výzvy OP VVV č. 02-18-063
Šablony II, která je poskytována z Evropských strukturálních
a investičních fondů a pracuje od 1. 1. 2019 na projektu ZŠ
Bohutín 063. Projekt je zaměřený na další rozvoj školy –
máme možnost využívat služeb školního psychologa a dále
se vzdělávat, poskytuje ﬁnanční prostředky na pedagogický

V roce 2019 jsme v naší škole udělali opět kus práce. Hodně jsme se
učili, a to nejen ve škole, ale i mimo ni
v rámci různých exkurzí či návštěv
knihoven a muzeí a čerpali tak poznatky přímo z praxe. Nezapomínáme
ani na ty, kteří potřebují pomoc a rádi
se účastníme sbírek na konto Dobrého anděla či Život dětem.
S velkou podporou zřizovatele
školy, obce Bohutín, jsme se snažili
naši školu opět posunout dál a zvelebit. Po rekonstrukci počítačové
učebny proběhla náročná rekonProjekt 30 let svobody
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rozvoj v oblasti čtenářské gramotnosti. Rodičům projekt
umožňuje vzdělávat se v pedagogice, didaktikách, psychologii či dalších tématech podle jejich zájmu – škola pořádá setkávání, besedy, přednášky podle zájmu rodičů a nabídne také
témata důležitá pro rozvoj školy. Uskutečníme pro žáky projektové dny ve škole i mimo školu, žáci zdarma navštěvují
klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace
v cizím jazyce a badatelský klub. Ve školní družině i ve výuce
již žáci pracují i s nově zakoupenými tablety.
Dalším je projekt Sportuj ve škole, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé České republice a v rámci něhož žáci 1. stupně
zdarma navštěvují odpolední hodiny pohybových aktivit.
Škola dále jako každoročně nabízí pro smysluplné trávení volného času kroužky pro žáky 1. i 2. stupně.
Rodičům našich žáků se snažíme vycházet maximálně
vstříc. Rozšířili a usnadnili jsme proto možnosti komunikace
mezi školou, žákem a rodiči. Od nového školního roku
2019/2020 jsme zpřístupnili webovou aplikaci Bakaláři
(někdy označovanou jako elektronická žákovská knížka – eŽK). Aplikace umožňuje sledovat klasiﬁkaci žáků, jejich docházku, rozvrhy žáků včetně aktuálních změn, slouží
k efektivnější komunikaci se školou při předávání informací
a omlouvání absence a obsahuje řadu dalších užitečných možností.

drobné a aktuální informace a fotograﬁe ze života školy a
školní družiny či klubu, informace o projektech, které realizujeme, apod.
Vážení rodiče, vážení spoluobčané, srdečně děkuji všem,
kdo podporují naši školu, a přeji vám i všem našim žákům a
zaměstnancům klidné prožití adventu, příjemná setkávání se
známými a nejbližšími a klidné a pohodové vánoční svátky. V
novém roce 2020 pak vám všem i vašim rodinám přeji především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti a budu se těšit na
vzájemná setkání při četných kulturních a společenských akcích naší školy.
Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

A co jsme například letos podnikli?
exkurze za Večerníčkem
Žáčci 1. a 2. třídy vyrazili hned druhý zářijový týden na zajímavou akci, kterou pořádalo rožmitálské muzeum. Probíhala zd interaktivní výstava Večerníček.

Dále jsme zavedli tzv. elektronickou školní pokladnu, která
slouží k přesné evidenci ﬁnančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb
za školní akce. Rodiče mají on-line náhled do svého účtu ve
školní pokladně (podobný elektronickému bankovnictví) a
mají absolutní přehled o pohybu svých peněz.
Další letošní novinkou v rámci zkvalitňování služeb školy
je elektronický systém Strava, který umožňuje přihlašovat či
odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.
V aplikaci jsou vždy aktuální informace o vydané stravě a
stavu žákovského konta. Rodiče mohou také sledovat historii objednávek a plateb za stravu. V jídelníčku pak naleznou i
informaci o případných alergenech obsažených v konkrétních
pokrmech.
V nadcházejícím roce budeme pokračovat v nastaveném
směřování školy, zejména ve spolupráci s rodiči a naším zřizovatelem, obcí Bohutín. Škola, její žáci i zákonní zástupci
budou i nadále moci využívat v rámci školního poradenského
pracoviště služeb výchovné poradkyně, metodika prevence,
školní psycholožky a speciální pedagožky.
Pro práci školy je důležitá dobrá spolupráce s partnery Školskou radou, SRPŠ, místními spolky. Klíčová je pak pro
nás podpora zřizovatele školy – obce Bohutín. Jsme rádi, že
škola patří mezi priority obce a velice si toho vážíme. Významná je pro nás i pomoc sponzorů.
O práci naší školy pravidelně informujeme v Bohutínském
zpravodaji, často i v regionálním tisku a především na našich
internetových stránkách www. zsbohutin.cz. Zde najdete po-

Nejprve nám paní průvodkyně vysvětlila, jak vlastně vznikala většina večerníčků, které známe. Je to velmi náročná
práce, která je ceněna nejen u nás, ale i v zahraničí. Prostory
muzea se pak proměnily v jednu velkou hernu. Mohli jsme si
vyzkoušet, jak se k ﬁlmům vyrábí zvukový doprovod a jak
umí naši zvukaři improvizovat. Mohli jsme si vybarvit různé
animované kamarády nebo přímo nakreslit ﬁlmový pás.
Mohli jsme se zabydlet ve slavném klobouku kouzelníka Pokustóna. Mohli jsme si zahrát pohádku s loutkami nebo maňásky. Mohli jsme si obléct různé pohádkové kostýmy a na
chvíli se proměnit třeba v Červenou karkulku. Navštívili jsme
rovněž místní minikino, kde promítali Pata a Mata.
Nakonec jsme se zúčastnili hlasování o nejoblíbenější Večerníček a vyfotili se v kulise Večerníčkova auta nebo coby
Pat a Mat. Výstavu jsme si opravdu užili!
Mgr. Lenka Malá, Mgr. Lada Žáčková

Památník Antonína dvořáka
Ve čtvrtek 12. září jsme v rámci projektu Poznej místo, kde
žiješ navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Pří-
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bramě. V novorenesančním zámečku jsme se dozvěděli něco
víc o skladatelově životě a viděli Rusalčino jezírko,

pojmenované podle jeho nejznámější opery. Po prohlídce
jsme šli po značené turistické trase ke škole. Z výletu jsme
si odnesli spoustu nových informací a věříme, že se všem
moc líbil.
Mgr. jitka Mrázová, Mgr. ilona Chvalníková,
iveta Zemková

lové škole v Příbrami. Nejdříve žáky přivítali zástupci školy a
seznámili je se všemi obory, které na této škole mohou studovat. Poté si žáci mohli vyzkoušet práci v kovárně, počítačové učebně, navrhnout si vlastní dům či si v multimediální
učebně zkusit upravit fotograﬁe nebo videa.

Myslím si, že program byl pro žáky velmi zajímavý a
poučný. V některých z nich vzbudil zájem studovat na této
střední škole.
Mgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka

Adaptační kurz 6. ročníku
V termínu od 11. – 13. 9. 2019 strávili žáci šesté třídy tři
příjemné dny na adaptačním kurzu v rekreačním středisku
uprostřed brdských lesů u obce Věšín. Program pro ně připravila školní psycholožka ve spolupráci s novým třídním učitelem. Pobyt byl zaměřen na rozvoj spolupráce, vzájemné
poznání i sebepoznání. Užili jsme si spoustu legrace při skupinových hrách venku, a když jsme ve čtvrtek po snídani zjis-

tili, že venku prší, náladu nám to nezkazilo a uspořádali jsme
turnaj v „prší“. Naštěstí se počasí umoudřilo, takže jsme
mohli vyrazit na průzkum do lesa, vychutnat si noční oblohu
plnou hvězd u táborového ohně i při noční hře se svíčkami.
Děvčata si přivezla na památku barevný pramínek ve vlasech
a chlapci návod na výrobu raketky, která skutečně létá.
Všichni pak dostali náramek přátelství, který bude připomínat nejen nezapomenutelné zážitky z výletu, ale také to, že ve
třídě se k sobě chováme jako kamarádi.
Mgr. radek Surynek, Mgr. Pavlína Vyšínová, Phd.

návštěva hudebního představení nezmaři
V úterý 8. října 2019 v 9.00 hodin měli žáci 4. a 5. třídy
možnost zúčastnit se veselého hudebního představení folkové skupiny Nezmaři na malé scéně divadla v Příbrami. Folková skupina Nezmaři byla založena počátkem roku 1978 a
stala se jednou z funkčně nejstarších kapel české folkové
scény. V jejich repertoáru jsou převzaté skladby světových
folkových celebrit opatřené vlastními texty, ale také výhradně

vlastní písničky. Děti se seznámily, jakým způsobem vznikaly
písně lidové a současné. Mohly se do programu aktivně zapojit a měly možnost si s kapelou zazpívat na jednom pódiu
s profesionální zvukovou aparaturou.
Při poslechu písní jsme zažívali mrazení a vychutnali si dokonalý zpěv.
Mgr. jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková,
iveta Zemková

deváťáci se zúčastnili Týdne techniky
Na pondělí 16. září byli pozváni žáci deváté třídy v rámci
volby dalšího studia na Týden techniky ve Střední průmys-
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Soutěž „O nejkrásnější jablíčko“
V pátek 22. října 2019 se v ZŠ Bohutín konala tradiční
podzimní soutěž „O nejkrásnější jablíčko“.
Prostory školní družiny se oblékly do podzimní nálady. U
vstupu na výstavu nás vítala krásně vyřezaná dýně, kterou
nám připravila paní učitelka. Okna zaplnily obrázky páťáků s
jablíčkovými motivy, ve váze byla kytice z větviček jedlých
kaštanů a okolo ní dotvářely atmosféru barevné listy. Na stolech leželo přes padesát krásných jablíček.
O vítězi rozhodovali všichni žáci a učitelé naší školy – hlasováním lístečky. Nebylo to lehké rozhodování. Zajímavé
bylo, že každé jablíčko získalo nějaké hlasy. A kdo vyhrál? Na
1. místě se umístil Ondra Musil, 2. místo obsadila Sabina Pastyriková a 3. místo patří Jakubu Krásovi.

Po skončení první části se třída rozdělila na dvě poloviny
a každá dostala za průvodce studenty gymnázia. Pod jejich
vedením si v příbramských ulicích zahráli navigační hru,
která je provedla po historické části Příbrami a zároveň připomněla příběh bývalého studenta příbramského gymnázia
Antonína Stočese. Jeho tragickým osudem se inspiroval Jan
Drda v povídce Vyšší princip a podle ní dostala název i navigační hra, kterou vytvořili studenti a učitelé příbramského
gymnázia. Naši žáci si předem stáhli aplikaci do svých mobilních telefonů a pak už se podle pokynů pohybovali po různých místech a plnili zadané úkoly.
Myslím si, že deváťáky zaujal příběh i samotná hra a že se dozvěděli něco víc o regionální historii.
Mgr. Lenka Brabcová

exkurze 4. a 5. třídy – Zážitkový den na lodi iQport
Žáci 4. a 5. třídy navštívili 24. 10. 2019 loď iQport kotvící
na Vltavě v Praze. Jedná se o jedinečný zážitkový science
park, kde se setkali se spoustou naučných interaktivních exponátů. Děti si vyzkoušely, jaké mají znalosti o vodním světě,
geologii, Zemi coby naší planetě, kosmu, optických klamech,
anatomii člověka, energii, ekologii či záhadách světa. Staly se
hlavními aktéry v televizním a nahrávacím studiu, popovídaly si s funkčními roboty, prohnaly se na motorkách ve virZároveň vždy hledáme největšího jablečného obra. Tady
byly výsledky velice těsné. První místo získal opět Jakub
Krása a o 2. místo se dělí Aneta a Nela Makovy a Sára Kvasnovská.
Děkujeme všem soutěžícím a doufáme, že se do přinesených jablíček nakonec s chutí zakousli. A děkujeme také paní
kuchařkám, které nám k této podzimní soutěži upekly moc
dobrý jablkový závin!
Mgr. Lenka Malá

erasmus days 9. třída
Dne 11. 10. 2019 přijala devátá třída pozvání do Gymnázia Legionářů v Příbrami, kde pro ně byla připravena prezentace o programu Erasmus+. To je vzdělávací program

tuální realitě a na vlastní kůži si zkusily, jak se cítili cestující,
když se potápěl Titanic. Své hlavičky si mohly lámat nad hlavolamy, rébusy a optickými klamy. Děti se učily a zároveň bavily.
Exkurze se všem velice líbila a žáci si odnášeli spoustu zajímavých zážitků.
Mgr. jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková,
iveta Zemková

Plavecký výcvik 1. – 4. třídy
Od září do listopadu 2019 prošla 1.– 4. třída plaveckým
výcvikem, který probíhal v plaveckém bazénu v Příbrami. Sestával se z deseti lekcí.
Evropské unie na období let 2014 až 2020, jenž podporuje
spolupráci a setkávání studentů různých států.

Pro některé žáky to byl kurz začátečnického plavání, pro
některé již zdokonalovací kurz. Pro obě skupiny však byl ne-
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šich dlaní, ze kterých pak vznikla dlouhá řada na chodbě
v přízemí pod heslem: „Máme holé ruce“. Páťáci je doplnili
3D modely „Nejsme děti“. Obě hesla zazněla právě v listopadových dnech roku 1989.
Starší žáci vytvořili Zeď svobody, nástěnku s hesly o svobodě a štěstí. Zároveň připravovali prezentace k projektovému dni. Všichni žáci se zapojili do Běhu svobody, kdy jsme
rozdělili 30 km coby 30let mezi všechny žáky a výsledné časy
jsme sečetli.
smírným přínosem. Děti plavaly poctivě celou vyučovací
dobu různými plaveckými styly, skákaly do vody a samozřejmě zbyl i čas na hry ve vodě. Poslední hodinu jsme si mohli
ve vodě jen hrát, přinést si hračky nebo využít různých pomůcek plaveckého bazénu. Moc jsme si to užili!

V pátek 15. listopadu jsme se sešli nejprve v tělocvičně,
kde jsme naše setkání zahájili státní hymnou. Všichni jsme
byli oblečeni v národních barvách a seděli na zemi, protože
demonstranti v onen den na ní seděli také a nutno dodat, že
hodně dlouho.

Na závěr kurzu se konaly plavecké závody, nejlepší trojice
z každé třídy v kategorii chlapci – děvčata byla odměněna diplomem. Jako hodnocení dostali všichni Mokré vysvědčení.
Založíme si ho do portfolia, ať vidíme, jak se v plavání zlepšujeme.

Žáci 9. třídy nám představili své prezentace o tomto výročí, jak probíhalo celkově v tehdejší republice, a představili
nám některé osobnosti těchto událostí. Poté nám 8. třída přiblížila tyto dny v našem regionu. I 6. třída se zapojila svou
speciální třídní nástěnkou.

Jestli bude plavecký výcvik probíhat i v příštím školním
roce však zatím nevíme, protože se chystá rekonstrukce příbramského bazénu.
Vyučující 1.- 4. třídy

Projekt 30 let svobody
Školní parlament se letos rozhodl připojit k oslavám třiceti let od sametové revoluce celoškolním projektem. Každá
třída navrhla různé aktivity, ze kterých byl později sestaven
program oslav.
Během týdne před závěrečným projektovým dnem jsme se
v rámci různých výukových hodin seznámili s historií nejen
tohoto významného dne. Zhlédli jsme různá videa, dobové
dokumenty, ale i seriály inspirované 17. listopadem. Při výtvarné výchově jsme různými technikami vytvořili otisky na-

Další část oslav probíhala na školní zahradě. Vyšli jsme na
ni za zvuku dobových písní, celá škola najednou - spojeni do
lidského řetězu. Starší žáci pak mohli zapálit svíčky a mladší
vytvořili choreograﬁi státní
vlajky z nafukovacích balónků v barvě
trikolóry.
Zbytek
dne třídy trávily diskusemi
nebo promítáním dalších dokumentů.
Školní družina
uzavřela tento
den diskotékou
z
dobových
písní.
Tento
projekt
byl
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oslavou nejen 17. listopadu, ale svobody obecně. Každý by si
měl uvědomit, co důležitého jsme před 30 lety získali, a chránit vše pro budoucí generace.
Mgr. Lenka Malá

návštěva Hvězdárny a planetária
v Českých Budějovicích
Ve čtvrtek 14. 11. navštívili žáci 6. a 7. třídy Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Paní průvodkyně nás velice mile přivítala, provedla nás celým planetáriem
a prohlídku zakončila pod „noční oblohou.“ Žáci měli mnoho
zvídavých otázek a zároveň byli nadšeni, že si mohou vesmírné dobrodružství vyzkoušet a prožít. Exkurze určitě
splnila svůj cíl.
Mgr. Martina Berkovcová

sdh vysoká pec
Konec roku se kvapem blíží a my skládáme účet za druhé pololetí tohoto roku. Léto pro nás bylo obdobím tradičních akcí.
Mezi ně patří pomoc při organizování světelné fontány. Letos
byla mimořádně úspěšná, vydařilo se počasí, takže barvy fontány byly úžasné, což ocenila veliká účast občanů. Také se uskutečnil pouťový turnaj v malé kopané a slavnostní průvod
k oslavám 640. výročí obce Bohutín.
Myslíme si, že je na místě také zmínit, že se náš sbor nepodílí jen na hasičských činnostech, ale i činnostech jiných. Každý
rok v září se naši dva členové, jmenovitě Hudeček Václav ml. a
Hudeček Vojtěch, účastní amatérského rally, kde již čtvrtým
rokem po sobě obhájili krásné 1. místo ve své skupině.
To, že umíme vzít za práci, ukázala brigáda, při které jsme v naší
hasičárně uklidili celý půdní prostor.
V říjnu proběhlo námětové cvičení, které pořádalo SDH Vysoká
Pec, při tomto cvičení jsme si procvičili naše odborné i technické
znalosti a celé cvičení poté zakončili příjemným posezením v hasičské zbrojnici ve Vysoké Peci.
14. prosince nás čeká rekapitulace naší celoroční činnosti na Výroční valné hromadě.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout pogratulovat našim
oslavencům: p. Václavu Týrovi k 75. narozeninám, pí Věře Ricové k 70. narozeninám, p. Josefu Polákovi k 85. narozeninám
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a p. Jaroslavu Švejdovi k 75. narozeninám. Všem jubilantům
přejeme do dalších let vše nejkrásnější a hlavně hodně zdraví.

Tímto bychom chtěli také poděkovat za výbornou spolupráci
Obecnímu úřadu Bohutín.

Tímto si také dovolujeme oznámit, že dne 8. 11. 2019 vyslovili
své společné: ,,ANO,, a vyměnili si prstýnky pí Martina Kvapilová a p. Jaroslav Švejda. Ať je pro vás každý den vašeho manželství pramenem radosti a štěstí!

Všem občanům Bohutína přejeme krásné prožití
vánočních svátků a spoustu krásných chvil
strávených v kruhu rodiny, hodně zdraví, štěstí
a pohody v nastávajícím roce 2020.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na náš hasičský ples, který
se koná v sobotu 22. února 2020 v restauraci Drmlovka a tradiční dětský karneval pořádaný 23. února 2020, budeme se na
Vás i Vaše ratolesti těšit.

Za SdH Vysoká Pec Čarková Andrea

sdh bohutín
Druhou polovinu kalendářního roku začali hasiči
jak dospělí, tak mladí podílením se na pouťových
oslavách, které byly tentokráte spojené s 640. výročím od první písemné zmínky o obci Bohutín. Stejně
jako každý rok ve spolupráci s SDH z Vysoké Pece,
Lázu a obcí Bohutín uspořádali pouťovou fontánu,
v sobotu mladí hasiči uhasili (málem neuhasili…) hořící domečky, po celou dobu akce vystavovali starou
hasičskou stříkačku – koňku, přišli průvodem pro pamětní plaketu a večer se vrhli na pořádání pouťové
zábavy, která se tradičně odehrává v centru návsi, na
krytém venkovním parketu…
Během srpna se ještě zúčastnili noční soutěže
v Lázu, kde bojovali se smíšeným družstvem, další
soutěž, kterou absolvovali, byla v říjnu ve Tmani.

Kromě soutěží se pravidelně po celou sezónu jezdí dělat
požární dozor na fotbalové zápasy
1. FK Příbram a hasiči se scházejí i
při častých brigádách, kdy vyklidili
hasičskou garáž, udělali údržbu
aut, zavařili nádrž cisterny a uklidili hasičskou zbrojnici i uvnitř.
Tým hasičů z Bohutína se
zúčastnil taktického cvičení v kasárnách v Rožmitále pod Třemšínem. Velmi je potěšilo, když byli
pochváleni za svou práci „před nastoupenou jednotkou“.
Akcí, kde mladí hasiči strávili víkend, bylo soustředění. Již
podruhé po sobě se konalo v Hrachově. Připravovali se zde na 1.
část hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. Bohužel tato soutěž byla nakonec
kvůli nepříznivému počasí (trať pod vodou) zrušena a přesunuta na dubnový termín. 1. soutěž
tedy nakonec byla Zimní soutěž, kde tentokráte
zabodovali více starší.
Hasiči se také museli „učit“, neboť skládali zkoušky na strojníky, velitele, ale také vedoucí mládeže (obnova). Všichni byli
úspěšní.
Všem, kteří se aktivně zapojili do činnosti, byl odměnou
výlet do Plzeňského Prazdroje, kde si mohli prohlédnout
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varnu, sklepy, vodárnu a další. Zároveň pak společně poseděli
v restauraci Na Spilce.
Na posledních schůzkách mladí hasiči namalovali obrázky,
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které budou zaslány do okresní části PO očima dětí, výtvarné
a literární soutěže.
Před 1. adventní nedělí hasiči postavili vánoční strom, nazdobili jej a nasvítili. Zároveň se budou aktivně podílet na pořádání Vánočního setkání. Budete se moci občerstvit
v hasičárně lahodným svařáčkem, kávou, či něčím ostřejším,
nebo výbornými párky a domácí vánočkou.
Všichni hasiči jsou dne 21. 12. 2019 zváni na Výroční
valnou hromadu od 18:00 hod.
SdH Bohutín vám všem přeje především zdraví,
štěstí, klidné dny bez zbytečných stresů a rozčilování.
užijte si Vánoce dle vlastních představ a přijďte si s námi
zatancovat 25. 1. 2020 na drmlovku,
kde budeme pořádat hasičský ples.
za SdH Bohutín Mgr. Klára Bambasová

sport
fotbal
sk litavan bohutín, z.s.
Fotbalová sezóna 2019/2020 uzavřela o víkendu 16. –
17. 11. 2019 svoji první polovinu. Do sezóny jsme přihlásili 3 „ryze“ bohutínská družstva (obě družstva dospělých
a družstvo dorostu) a ve spolupráci s Podlesím také 5
družstev sdružených (starší žáci a mladší přípravka startující pod názvem Podlesí / Bohutín; mladší žáci a starší
přípravka pod názvem Bohutín / Podlesí). Všechna družstva byla přihlášena s výjimkou dorostu, který i letos bojuje v krajské soutěži, do okresních fotbalových soutěží.
Jsme sice jen v polovině sezóny, ale s přihlédnutím
k dosaženým výsledkům lze tuto část hodnotit pozitivně.
Obě družstva dospělých drží pozice na pomyslných
stupních vítězů. „Áčko“ je v Okresním přeboru prozatím
třetí s minimální ztrátou na mužstva před sebou a
„Béčko“ III. třídu skupiny A vede s náskokem 8 bodů.
„Áčko“ rovněž zvládlo postoupit do jarního pokračování
okresního poháru.

Dorost hrající nadále krajskou I. A třídu (letos ve skupině D) obsadil ve vyrovnané tabulce páté místo. O vyrovnanosti soutěže svědčí také fakt, že týmy na třetím až
osmém místě jsou v průběžné tabulce srovnáni v rozmezí
pouhých dvou bodů.
Soutěže přípravek a žáků jsou již tradičně rozděleny do
dvou fází, v té první (podzimní) se družstva utkávají pře-
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družstva dospělých
SK Litavan Bohutín má dva týmy dospělých. V podzimním kole soutěže se prostřídalo celkem 35 fotbalistů a nás
těší, že 26 z nich tu trvale bydlí, nebo zde má rodinné
vazby.
Tým B, hrající 3. třídu, ztratil v první polovině soutěže
pouze čtyři body za jednu prohru a jedno vítězství po penaltách. Po zisku 35 bodů vede tabulku své skupiny s osmibodovým náskokem na druhý Drahlín.
Mužstvo A, které hraje okresní přebor, je na třetím
místě s 29 body a se ztrátou tří bodů na čelo tabulky.
Obě družstva dospělých podávala na podzim kvalitní
výkony, v nichž bychom chtěli pokračovat i v jarní části a
rádi bychom se pokusili vybojovat první místa v obou soutěžích.
děkuji i jménem hráčů obou týmů všem našim fanouškům za potřebnou podporu a přeji jim i všem čtenářům krásně prožitý čas vánoční a hodně zdraví a
štěstí v novém roce.
jarda Čáp

bohutín/podlesí – starší přípravka

vážně v geograﬁcky sestavených skupinách. Na základě
získaných bodů a umístění budou pro následující část sezóny rozděleny do skupin o konečné umístění.
Sdružená družstva si v „první fázi“ vedla následovně.
Starší žáci skočili ve skupině A okresního přeboru čtvrtí.
Mladší žáci ve skupině A okresního přeboru obsadili
druhé místo. Starší přípravka hrající rovněž A skupiny
okresního přeboru je pátá. Mladší přípravka byla vzhledem k velkému počtu hráčů rozdělena na “A“ a „B“, kdy
„Áčko“ obsadilo třetí místo ve skupině A okresního přeboru a „Béčko“ skončilo ve skupině B sedmé.
I v průběhu podzimní části sezóny 2019/2020 probíhali v našem areálu tréninky úplně nejmenších, tedy fotbalové „školičky“.
Bližší hodnocení podzimní části sezóny přenechám jednotlivým trenérům či vedoucím.
Závěrem bych všem týmům rád popřál hodně štěstí
do nového roku 2020, klidnou a kvalitní zimní přípravu a s ní spojenou spoustu získaných bodů v jarním pokračování všech soutěží. dále bych rád
poděkoval všem trenérům, asistentům, vedoucím a
hráčům za skvělou reprezentaci bohutínského fotbalu. rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu
děkuji za neutuchající podporu a zároveň bych všem
rád popřál klidné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020.
za SK LiTAVAn Bohutín, z.s. jan Bittner, předseda

Sezónu 2019/2020 jsme zahájili s novým týmem, kde
se spojily děti z Podlesí a z Bohutína. Celkem tak máme
v týmu 22 dětí. Tréninky probíhaly v Podlesí a v Bohutíně.
Máme radost, že na tréninky chodí pravidelně okolo 18
dětí a že všechny mají chuť se hýbat a individuálně se zlepšovat. Než si děti na sebe zvykly a sehrály se, chvíli to
trvalo, ale jako trenéři máme radost, že zápasy si zahrálo
17 dětí, které dílem zlepšovaly souhru nebo se aspoň snažily zorientovat na hřišti v plné rychlosti a nasazení.
Na začátku sezóny se některé děti vyrovnávaly s přechodem z mladší přípravky do starší. Také bylo třeba zapracovat na technice s míčem, rozehrávce a přihrávkách
vůbec. Děti poctivě pracovaly v tréninku a přes první zápasy, kde jsme dostali o mnoho více gólů, než jsme sami
byli schopni vsítit, neztrácely radost a zápal. Těšilo nás, že
si z vítězných pokřiků našich soupeřů nedělaly hlavu,
vždyť jde v tomto věku stále ještě více o hru než o výsledky. Důležité je, aby děti získaly zpětnou vazbu, co se
jim povedlo a na čem mají zapracovat, aby příště byly fotbalově zase o kousek dál - a o to nám trenérům jde. Odměnou pro děti i rodiče (a dědečky a babičky), kteří děti a
náš tým podporují, byly poslední zápasy, kdy se ukázalo,
že naši kluci a holky dokáží hrát konkurenceschopný fotbal a dát spoustu gólů. Obzvlášť potěšující bylo, že si gól
daly i děti, které toho zatím moc nenahrály. Hráli jsme celkem 12 zápasů. Téměř vyrovnané zápasy jsme hráli s 1.
FK Příbram B doma, Spartakem B doma a Tochovicemi
venku, přestřílet soupeře se nám podařilo třikrát, dvakrát
Milín a jednou Tochovice doma. Dvakrát se nám podařilo
dát víc než 15 gólů a celkem jsme jich nastříleli 84.
V rámci zimní přípravy budeme trénovat hlavně v tělocvičnách, máme naplánovanou řadu turnajů, ale i přátelských zápasů s výkonnostně srovnatelnými týmy, kde
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bychom chtěli dát šanci malým fotbalistům, kteří s námi
trénují jenom krátce, aby také ochutnali atmosféru a
tempo skutečného zápasu.
Společný tým se nám začíná slušně formovat, ale pokud
by se k nám chtěl někdo nový z ročníků 2009 a 2010 přidat, rádi ho nebo ji (máme v týmu čtyři děvčata) přivítáme.
František Sobotka

dorost
Tak jako je složité dospívání u všech kluků od 15 do 18
let, tak možná ještě složitější je poskládat kompaktní
partu, která by uměla táhnout za jeden provaz a předvádět
společný týmový výkon na fotbalovém trávníku. Leckdy
dělají hormony a puberta větší problémy než samotný
soupeř, ale s tím se musíme společně nějak poprat.
Možná začnu trochu víc od začátku. Po předešlých letech, kdy tým dorostu v krajské soutěži patřil k těm nejúspěšnějším, bylo potřeba stabilizovat po odchodu řady

opor naši sestavu a hlavně tréninkovou morálku a snahu
se neustále zlepšovat. Myslím, že tento první úkol jsme
splnili. I přes četná zranění a nemoci jsme vždy odehráli
zápasy v dostatečném počtu hráčů a i účast na trénincích
mohu považovat za příkladnou. Samotné výsledky jednotlivých zápasů nebudu podrobně hodnotit, ale obecně
lze říct, že jsme s přibývajícím časem získali ustálenou sestavu a výsledná hra byla v této části sezóny neustále se
zlepšující. Z 12 členné skupiny nám po podzimu patří
5.místo a ve velmi vyrovnané soutěži ztrácíme 4 body na
2. pozici. Na domácím hřišti jsme ztratili body dokonce
jen jednou a to tehdy, když právě zaúřadovali ty jiné vlivy.
Nutno také podotknout, že někteří dorostenci nastupují i za týmy mužů a jsou v nich platnými hráči. Věřím, že
vynaložená snaha ze stran hráčů i klubu přinese do budoucna Litavanu ještě hodně úspěchů. Osobně mě mrzí
jen ukončení hraní fotbalu ze strany některých kluků.
Snad se jim to v hlavě nějak srovná a možná opět najdou
chuť a motivaci.
Honza novotný
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hokeJ
Hokej - začátek sezóny 2019/20
Je asi zbytečné popisovat, že v létě se lední hokej moc
nehraje. Je však pravdou, že na Zimním stadionu v Příbrami je led připraven celoročně. Nicméně naše tradiční
zahájení sezóny je až v září. Již potřetí máme start
sezóny okořeněn turnajem v Liberci.
Po dlouhé pauze je potíž se na konci léta
(poslední víkend v srpnu) obléknout
do výstroje a podat nějaký kvalitní
výkon. Letos se to projevilo
obzvláště.
Zahajovali
jsme
ve 12 hráčích a po 5 zápasech
2x20 min. nás zbylo provozuschopných jen 8. I tak jsme obhájili loňské
4. místo.

účast v zápasech. Doufáme, že naše stále
pozitivní myšlení a radost ze hry nám
pomohou vyšplhat se výsledkově o něco
výše. Avšak stále preferujeme hlavně
udržení zdravého ducha a mysli.
Průběžně nás můžete sledovat na
www.pribramskyhokej.eu .

Nicméně hráčský potenciál nám stále
klesá. To se také projevilo na začátku naší
PHL, kdy jsme ze čtyř zápasů vytěžili pouze 4 body.
Důvodem jsou zranění i časová vytíženost hráčů a malá

Zdar hokeji a obzvláště bohutínskému!
za THC Bohutín jan novotný

tenis
Tenisový klub opět velmi úspěšně zakončil tenisovou
sezónu. V letošním roce odehráli hráči našeho klubu
několik mistrovských soutěží. Nejúspěšnější byli

v kategorii staršího žactva, kde se týmu podařilo udržet
pozice v nejvyšší krajské soutěži. V kategorii dorostu se
družstvu podařilo postoupit do vyšší soutěže, v příštím
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roce si dorostenci zahrají I. Třídu A. Bohužel se nedařilo
týmu mladšího žactva, který nejvyšší soutěž opouští,
a také tým dospělých A se musí rozloučit se svojí
soutěží.
Svěřencům Jiřího Turečka se podařilo prorazit na krajských, celorepublikových, ale i na mezinárodních soutěžích. Velmi dobrých výsledků dosáhla Simona Klemšová,
která se v zimní sezóně zúčastnila dětského FED CUPU,
na zimním a
letním krajském přeboru
ml.
žactva obsadila
2.
místo, a tím
si zajistila
postup na
Přebory
České republiky. Velmi
dobrým výsledkem byl
postup Simony
na
mezinárodním turnaji

ETA mezi 8 nejlepších hráček. Mezi další výborné hráče
patří Petr Troller, který vyhrál několik turnajů st. žactva.
Je třeba se zmínit o těch nejmladších – velmi dobrých výsledků dosáhla rovněž Ema Beranová, která v kategorii
Babytenis obsadila přední místa na několika turnajích.
Tenisové kurty v Bohutíně jsou místem, kde se stále
něco děje. V letošním roce klub pořádal několik tenisových
školiček, dále pak zde proběhl turnaj B starších žaček, dva
turnaje v Babytenise. Rovněž jsme vyšli vstříc rekreačnímu tenisu, na kurtech proběhly dva turnaje čtyřher s poměrně hojnou účastí. Tenisový klub byl i spolupořadatelem Běhu Bohutínem, konal se zde turnaj PB
Tisku, turnaj Hospodářské komory a na závěr sezóny tradiční Open Bohutín.
Klubu se za pomoci obce Bohutín daří rekonstruovat zařízení: byl rekonstruován kurt č. 5, byla provedena výměna světel v tělocvičně, byla zahájena rekonstrukce
kurtů 3 a 4 - na této rekonstrukci se podílí Středočeský
kraj, od něhož jsme získali dotaci ve výši 300.000,- Kč
právě na rekonstrukci oplocení kurtů.
Tenisový klub chce stále aktivně pokračovat ve své činnosti. Snaží se všemi možnými prostředky přilákat novou
členskou základnu, snaží se zapojovat do různých dotačních titulů a hledat prostředky i mezi sponzory. Velký dík
ze strany klubu patří obci Bohutín.
Výbor TK Bohutín
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10. ročník běhu bohutíneM
Je téměř neuvěřitelné, že od prvotní myšlenky, aby v Bohutíně byl uskutečněn závod v běhu pro veřejnost, uběhlo
již 9 let a letos byl uspořádán jubilejní 10. ročník.
Na začátku stála myšlenka dvou zapálených sportovců
Jirky Turečka ml. a Václava Bužka. Bylo založeno občanské sdružení Sporting Bohutín a zahájeny přípravy na

uspořádání běžeckého závodu. Zdlouhavý výběr lokalit pro
tratě nakonec vyhrála myšlenka uspořádat běh v areálu tenisových kurtů. Jednak nabízí kvalitní zázemí a jednak je
v obci položen stranou od frekventovaných komunikací.
Místo startu všech věkových kategorií je na malém parkovišti nad kurtem číslo 2. Klubovna v sokolovně slouží k prezenci a nabízí závodníkům možnost občerstvení. Po
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několika ročnících byla nakonec pro prezenci zpřístupněna
i tělocvična a to zejména proto, že počty zúčastněných neustále stoupají a tělocvična nabízí dětem i možnost se před
startem trochu sportovně realizovat v případě nepříznivého počasí. Parta dobrovolníků zajišťuje hladký chod závodu. Den před závodem, kterým je tradičně druhá sobota
v říjnu, se vyznačuje trať. V den závodu je potřeba organizovat zejména parkování účastníků, jejich navigaci k prezenci a obeznámení s tratí a propozicemi.
Prezence 8 prvních ročníků probíhala tzv. na tužku a
měření časů klasickými stopkami. Poslední dva ročníky
byla časomíra zajištěna profesionální měřicí ﬁrmou. Závodníci mají přehled o výsledcích prakticky ihned po doběhu. Časy jsou snímány čipy, které mají závodníci
připevněné na noze, a pro případ těsných doběhů je k dispozici i cílová kamera.

I letošní jubilejní ročník pořadatelům extrémně přálo počasí a závodníky přivítal nádherný podzimní den. Letos se
jich sešel rekordní počet. Prezentováno bylo přes 300 závodníků, cílem nakonec proběhlo 290 z nich. Vítězem nejprestižnější kategorie mužů se stal lokální borec Milan
Hochmut. Možná jeho traťový rekord zůstane nepřekonán,
protože „dospěláckou“ trať přetne v budoucnu obchvat Příbrami. Mezi běžci se samozřejmě objevili i bohutíňáci. Cíl
protnuli např.: Pepča kocourek, Vojta Tureček, Věra Karasová či Adéla Steinsová.
Běh Bohutínem už je pevnou součástí několika běžeckých
pohárů a věříme, že i v budoucnu se najde dosti ochotných
lidí, kteří budou tento závod tvořit a organizovat.
za Běh Bohutínem Václav Bůžek ml.

cyklo
Výlet do Písku
- tradiční cyklo
výlet
bohutínských
"šlapek a šlapáků"

jizerské hory
ČT Author Cup
- závod horských kol
- bohutínští závodníci
Aleš, Petr a Honza

Moto - Motorkáři

Moto toulky
bohutínský motorkářů
v okolí Temelína...
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Moto - sidecarcross

již 5. rokem se pravidelně účastníme
závodů v sajdkárách
v Přeboru České republiky (PČr),
kde jsme se letos umístnili
na zatím nejlepším 6. místě.

Tímto děkujeme
našim spřízněným ﬁrmám
a samozřejmě mechanikům,
bez jejichž pomoci bychom se neobešli.
Zároveň chceme pozdravit všechny příznivce
motoristického sportu a popřát jim
hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce.

Fotky jsou z posledního letošního závodu,
který se konal v Horním Újezdě,
kde jsme po parádních startech,
2. a 3. místo, dojeli celkově pátí.

Sidecarcross team - Kocourek - ric

včelařskÉ sdružení
MedovÉ recepty
Jáhelnik
Potřebujeme:
250g jahel
1-2
mrkve
2
jablka
3 lžíce kokosu
10 ks datlí nebo hrst hrozinek
či sušené švestky

2 lžíce slunečnicových semínek
nebo posekaných
vlašských ořechů
3 lžíce medu
1
vejce
1 lžíce sezamových semínek
2 lžíce másla nebo kokosového oleje
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Postup:
Jáhly si řádně opláchneme nejlépe horkou vodou. Poté
je dáme vařit na 20 minut do hrnce s ¾ l vody a špetkou
soli, občas promícháme.
Mezi tím si nastrouháme mrkev a jablko nebo jiné
ovoce, pokrájíme datle a nasekáme oříšky. Vařené a scezené jáhly necháme chvilku zchladnout, pak do nich zamícháme ovoce, mrkev, oříšky, kokos, 1 vejce a med. Vše
promísíme a směs dáme do vymaštěného pekáče. Navrch
posypeme sezamová semínka.
Pečeme v troubě při 165 °C / 40 minut dozlatova horkovzduchem.
Jáhelnik mám raději slabší a křupavější... Můžete vytvořit různé varianty se sušeným ovocem a třeba i skořicí.
Krásné svátky vánoční, hodně pohody a času stráveném
venku v přírodě. Dopřejte si hrnek teplého čaje s medem
a nebojte se, že ztratí své léčivé účinky. Med, který se nezahřívá dlouhodobě, neztrácí všechny své dobré látky.
Lepší je si čaj osladit, až po té, co se trochu zchladí tak, aby

byl pitelný. Včelám by však zahřátý med neprospěl. Navyšuje se v něm podíl HMF a to včely netolerují vůbec dobře.
Nám lidem to nevadí, ba naopak využíváme ho ke slazení
nápojů a pečených pokrmů. U pečiva podpoří trvanlivost,
chuť a změkčí jej. Při pečení dojde k "mailardově reakci"karamelizaci a to dodá těstu barvu, popřípadě masu zlatavou kůrku.
dobrou chuť přeje V. etrychová
a děti z včelařského kroužku Žihadla

Myslivecký spolek
Dne 2. 11. 2019 uspořádal Myslivecký spolek Bohutín
naháňku na černou a jelení zvěř. Naháňka proběhla v katastrech obcí Kozičín, Bohutín, Vysoká u Příbramě a Strýčkovy. Akce se zúčastnilo 25 střelců a 14 honců, kterým se

podařilo ulovit 3 kolouchy jelena evropského a 2 divoká
prasata. Poslední leč se uskutečnila tradičně v pohostinství u Cempírků ve Vysoké, kde nám na harmoniku zahrála paní Dana Jará v doprovodu bubeníka pana Václava
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Mareše. Zde také podle staré myslivecké tradice proběhl
myslivecký soud, který bývá nedílnou součástí našich posledních lečí.
Tento rok máme naplánovány ještě dvě naháňky, první
proběhla 30. 11. a další bude následovat 26. 12. 2019 ve
výše zmíněných katastrech naší honitby.
Chtěl bych touto cestou upozornit spoluobčany, aby z
bezpečnostních důvodů nenavštěvovali lesní úseky honitby v uvedených termínech mezi 9. - 16. hodinou.

Vrcholem mysliveckého roku bude myslivecký ples,
který 11. 1. 2020 již potřetí uspořádají členové Mysliveckého spolku Bohutín v bohutínské Sokolovně. K tanci a
poslechu zahraje skupina Sekvence. Rád bych vás jménem
všech členů MS Bohutín pozval na tuto tradiční společenskou akci, kde můžete nejen zhlédnout, ale i vyhrát v tombole část našich úlovků a také se samozřejmě příjemně
pobavit.
za MS Bohutín jiří Tureček

výlov tůňky

V sobotu 9. 11. 2019 se konal výlov obecní tůňky.
Akci zahájil přivítáním a zatroubením starosta obce Ladislav Turek s dvorním fotografem Petrem.
Samotného vylovení tůňky se jako v každém roce ujal Libor, jemuž pomáhal Otto. Přenášení ryb do kádě se zhostily děti.
Kromě pokochání se pěknými "kousky" bylo možné se také občerstvit teplým čajem, sladkou dobrotou od dobrovolnic,
či pochoutkami z grilu (gothaj, bůček, buřtík nebo amur) od šéfkuchaře Honzy.
Spousta dalších se podílela na vypouštění tůňky a odčerpání vody, na kuchání ryb,
stavění stanu a dalších činnostech spojených s výlovem.
Všem, ať pracujícím, či přihlížejícím, děkujeme za účast.

křížovka tajenka” „Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom
.... tajenka: se viděli naposledy.“ Citát Annie Girardotová
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stezka odvahy
Stezka odvahy
již 2. stezka odvahy
se uskutečnila
dne 17. 8. 2019
v lese u areálu
SK Litavan Bohutín.
Zájem o akci stoupá.
Letos stezkou odvahy
prošlo 60 dětí
i dospělých.

vandruJeMe společně!
Venku padají sněhové vločky, možná někde křupe i sníh
a my stále kráčíme s našimi vandry a zdaleka nekončíme.
V září naše nohy navštívily Žežickou skálu, která byla
jen zastávkou při naší cestě. Náš hlavní cíl byl vrchol
Vojna, kde jsme si jako každý rok upekli donesené vuřty,
ochutnali jsme laskominy, které nám donesla naše vrchní
kuchařinka Mája Pavlásková, tímto jí moc děkujeme.
V říjnu nás čekala
štreka
do
brdských kopců na
vrchol Brdce. V listopadu jsme absolvovali
kratičkou vycházku
na Kozičínské skály a
14. 12. nás čeká každoroční VandrPárty
v bohutínské hospůdce Na Hřišti, na
kterou jsou srdečně
zváni naši vandrovníci, ale také ti, kteří
s námi na vandru
ještě nebyli.

luští z našich křížovek na VandrPárty, a vy, kteří tam nebudete a budete chtít vědět, kam povedou naše cesty
příště, najděte si naši facebookovou skupinu: Vandrujeme
společně! – zde budou veškeré informace zveřejněny
a také si zde můžete prohlédnout i fotky z minulých
událostí.
Za skupinu Vandrujeme společně! Vám z celého
srdce přejeme krásné a pohodové Vánoce, bohatého
Ježíška a šťastný nový rok, plný hezkých okamžiků
a nachozených kilometrů.

A kam povandrujeme v roce 2020?
To si vandrovníci vy-
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Šárka Moulisová
a Pavla Havrančíková

zprávy ze zavírky
Vrch Zavírka se
stává díky uložené
vrcholové knize
milým turistickým
místem. Přestože
počasí
nepřálo
premiérové červnové výpravě na
Zavírku, k dobytí
vrcholu došlo dodatečně, a hned
v několika vlnách.
Jednak byl na Zavírce instalován
stojan se schránkou, poté došlo
1 k uložení vrcholové knihy na
místo a nakonec se uskutečnila výprava třetí, tentokrát
cyklistická. Když dnes nahlédneme do zápisů vrcholové
knihy, jsme svědky milých vzkazů. Zjišťujeme, jak se Zavírka těší oblibě nejen místních turistů, ale i lidem z odle-

3

2

4
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5

hlých míst, jež Brdy teprve objevují. Přejme si, ať si Zavírka udrží
své klidné i tajemné místo, ať má
štěstí na opravdové milovníky
Brd, kteří si neporušené krajiny
váží a přispívají k jejímu uchování! Tak na viděnou na Zavírce,
třeba při vánoční procházce.
foto 1 - uložení vrcholové knihy
3. 8. 2019
foto 2 - VrCHOLOVá KniHA
foto 3 - pěší výprava
na vrcholu
foto 4, 5 – ze zápisů knihy

6

foto 6 - cyklistická výprava
na parízku

adventní laMpionový průvod

Vzhledem k tomu, že dne 29. 11. 2019 nenapadl sníh, konal se lampionový průvod, kterým v Bohutíně začíná advent, na blátě.
Účastníky přivítaly Lenka a Veronika Říhovy a Markéta Mlynářová
troubením, několika slovy zahájila Klára Jelínková, organizátorka akce.
Zapálily společně 1. svíčku na adventním věnci. Poté se už 3 andělíčci vydali v čele průvodu, aby prošli s početnou družinou lampiony osvícených
lidiček a především dětiček Vysokou Pec.

Cíl byl u MŠ Bohutín, kde byl po rozdání rolniček a perníčků rozsvícen
vánoční stromek.
Bezprostředně po rozsvícení zazněly vánoční koledy.
Během akce měli všichni jak malí, tak velcí možnost občerstvit se jako
vždy teplým mokem. Což ocenili dospělí i děti.
Za takový pomyslný start adventu patří poděkování rodině Jelínkově
z Vysoké Pece a všem zúčastněným.
Mgr. Klára Bambasová
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tok 2019 - 15. ročník
Pozvánka na tradiční vánoční výstup - - 25. 12. 2019 v 11:00 hod.
u Plzeňky, nebo ve 13:00 hod. u chaty na Carvánce - tradiční vánoční výstup. dobrý mok s sebou.

Galerie Milan eberl
Srdečně zveme všechny
do galerie v Bohutíně č.p. 20.
Výstava obsahuje malby autora
na plátně, sololitu a dřevě
zaměřené na hudební motivy, krajiny
i zátiší, portréty,
dále pak plastiky i dřevěné sochy.

Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem
objednat portrét nebo jiné dílo.
Otevřeno je denně.
Galerii je možno navštívit kdykoliv, nejlépe však
po telefonické domluvě na telefonním čísle: 723554728.
40

víkend plný adventu
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pouŤovÉ oslavy v letošníM roce

Zahájení pouťových oslav u požární nádrže

Položení věnců u ZŠ Bohutín

Bohutínská archív

42

pouŤovÉ oslavy v letošníM roce

Hornické odpoledne na Řimbabě

Mladí hasiči v akci

Pouťový turnaj v malé kopané
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zakončení prázdnin

44

45

zakončení prázdnin
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spolek řiMbaba

5. 3. účast spolku v masopustním průvodu, 5. 4. se uskutečnila valná hromada s obvyklým programem. Dále následovaly
Velikonoce 20. a 21. 4. s vynášením paní zimy
v režii Jaroslava Korbela Podbrdského, barvením vajíček, ple-tením pomlázek a harmonikou
Fandy Humla.

„Spolek se nenudí…“, tak by se dala zjednodušeně popsat činnost řimbabáků, takže
trochu faktů.
V lednu a únoru několik sobotních brigád a
především příprava dříví na otop a čarodějnice. Zlí jazykové tvrdí, že nastala doba dřevěná a konec okolních lesů. V závěru ledna
oslava sedmdesátých narozenin Pepíka Noska
(mimo jiné dostal krásnou vránu, výrobek našeho starosty L. Mandíka).

Další akcí, v pořadí druhou v letošním
roce, pořádanou spolkem pro širší veřejnost
byly 30. 4. čarodějice, kterým předcházel úklid
areálu, stavba čarodějnic (kdosi tvrdil, že budeme mít málo dřeva) a májky na těžní věži. Akce do poslední chvíle málem zakázaná vzhledem k požárnímu
nebezpečí se nakonec mimořádně vydařila. Zpívalo se až
do bílého rána. Následující akcí byl výlet do Průhonic a Jílového u Prahy. Sraz v osm ráno na Řimbabě, 15 výletníků
a tři auta. Počasí nepříliš ideální, ale ještě ucházející. Cca
8 km v parku stálo za to. V zámecké kavárně káva a dortík
a poté přesun do Jílového. Oběd u „Floriána“ a pak jsme se
již přesunuli na prohlídku muzea, zejména expozice věnované těžbě zlata ve vlastním Jílovém i vzdálenějších lokalitách (Krásné Hoře, Čelině a Mokrsku …). A nakonec
fárání ve štole Antonína Paduánského.
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12. setkání báňských měst a obcí Slovenska, Ľubietová
17. - 19. 5. 2019Opět na Slovensku, v měsíci máji jsme se
v počtu 9 členů zúčastnili dalšího setkaní slovenských
báňských měst a obcí. Na Slovensku je vždy krásně.
Krásné ženy, krásná krajina, krásné počasí, … nevídaná
pohostinnost a krásná pohoda, není co dodat. Před obcí
s dvanácti sty obyvateli, která uspořádala takovéto setkání
za 15.000,- Euro, klobouk dolů, a to vůbec není malá
částka pro takto malou obec, malou počtem obyvatel, ale
velkou srdcem.
31. 5. 2019 se několik členů Spolku Řimbaba zúčastnilo
pietní akce při příležitosti 127. výročí důlní katastrofy na
Dole Marie. Součástí piety bylo závěrečné posezení a pohoštění zúčastněných v „zahrádce“ Dolu Marie.
Další akcí, které jsme se zúčastnili v počtu 11, byly 20.
hornické slavnosti v Rudolfově. Z třídenního maratonu
(7. - 9. 7. 2019) jsme absolvovali pouze sobotní program. A
málem bych zapomněl. Za zmínku stojí i oslava kulatin
Pavly P. a nekulatin Jany W., konaná 1. 6., kde jinde než na
Řimbabě.
Další z významných akcí, které jsme se zúčastnili, bylo
23. setkání hornických měst a obcí ČR v Jihlavě, konané

v termínu 21. - 23. 6. 2019. Setkání HMO ČR - Havíření
2019 v rámci tradičního Jihlavského havířského průvodu.
Tento průvod obohatilo cca 70 spolků z ČR i zahraničí. Letošní Havíření mělo nejbohatší program v novodobé historii Jihlavských havířských průvodů. Čtyři hudební
scény, přes třicet hudebních skupin, divadelní představení
v parcích, pouliční happeningy, žonglérské a ohňové show,
výstavy a především tři velkolepé slavnostní průvody.
Spolek Řimbaba se celého setkání zúčastnil dvěma členy
a dvěma spolupracujícími. Při sobotním programu nás
bylo o sedm více, celkem tedy 11.4. 7. absolvovali řimbabáci společně se spoluobčany Bohutína výlet na Orlickou
přehradu. Akci pořádala obec Bohutín (prohlídku v hrázi
zajistil J. Tureček). Prohlídka zajímavá, kaplanka v klidu i
v chodu, dokáže dodávat proud do sítě během 2
minut.V další části výletu jsme navštívili rozhlednu Milada s krásným výhledem. Dík starostovi obce L. Turkovi.
Další vydařenou akcí byla následujícího dne oslava zlaté
svatby našeho člena J. Majera. A řimbabáci se rádi přidali.
Od rána se na Řimbabě uklízelo, připravovali se stoly, lavice, zdobilo a posléze peklo a grilovalo. Překvapením
Řimbaby byla úprava multikáry do provedení „karavan“.
Po páteční veselce následovala brigáda a les (boj proti ků-
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od pořadatelů obdržel vyznamenání Lux ex Tenebris
(světlo v temnotách).
V tentýž termín probíhala v Bohutíně akce pořádaná
obcí, tedy Zábavní odpoledne, na němž se rovněž podíleli.
Vyslali jsme na Neckyádu jednu naši posádku. Bohužel byli
až pátí (z pěti). I tato akce byla fajn.
Poslední akcí konanou 14. 9. 2019 byla Zelňačka na
Řimbabě, a to již počtvrté. Letos soutěžilo 14 družstev.
Vyzdvihnout některé družstvo by bylo nefér vůči ostatním, takže na závěr bylo konstatováno, že opět vyhráli
všichni. K poslechu hráli: Cirkus Hulata, ﬂašinetář Bondra
a heligonka s bubnem.
rovci), večer čepobití 30. prokopské pouti. Účast chabá,
pouze dva členové spolku. Na vlastním průvodu v sobotu
to již bylo lepší (9 členů). Průvod se dvěma hudbami byl
zdařilý, i když počet zúčastněných s lety ubývá.

Za tři týdny jsme jeli na clonový odstřel na Čertovy
Schody. Tento se konal 9. 10. 2019 v 18.00 hodin. Dozvěděli jsme se něco z historie i současnosti lomu, detaily
trhacích prací.

11. Hornické odpoledne 27. 7. proběhlo „Hornické odpoledne na Dole Řimbaba“. Letošním rokem jsme zahájili
13. sezónu od založení spolku. Nemá cenu srovnávat jednotlivá odpoledne. Každé bylo něčím výjimečné, při téměř
každém se vyskytly drobné chybičky. Zásadní ovšem zůstává, že se širší veřejnost snažíme pobavit a vždy překvapit něčím novým, dalším přírůstkem do námi budovaného
“muzea”. V letošním odpoledni to byl drobný příspěvek,
replika podzemí v bývalé kotelně sociálního zařízení Dolu
Řimbaba (sýp s vozem, základ komínu s výlezem po žebříku do společenské místnosti a různé typy dřevěných
výztuží). Hlavní předák, komínář František Šimůnek a pomocník Karel Pečený. Ostatní - přípraváři loupali kulatinu.
Vzhledem k boji s kůrovcem v Brdech jsme nestihli “podzemí “vyšperkovat báňskou technikou. Tak do příštího
hornického odpoledne. Od 15 hodin se účastnili čtyři členové spolku oslav na hřišti.

27. 10. 2019 jsme se zúčastnili v počtu 5 členů spolku
exkurze na Důl Mauricius a štolu Kryštof v Hřebečné u
Abertam v Krušných Horách.

28. 8. 2019 jsme se zúčastnili hornických slavností
v Komárově. Pořádajícím byl Spolek Přátelé Komárova.
Vydařená akce. Výrobky zdejších sléváren jsou luxusní.
Děkujeme místnímu spolku. Další akcí byla účast pěti
členů a dvou sympatizantů Řimbaby na hornickém dnu
v Sokolově 7. 9. 2019. Jeli jsme podpořit zejména našeho
člena Jardu Růžičku, „mechanika z dolu Štefánik“, který

Vážení spoluobčané, kamarádi, dovolte, abych vám
všem, tak jako každý rok, popřál šťastné a veselé Vánoce
a vše nejlepší do nového roku a současně Vám připomněl
akce, které pro vás Spolek Řimbaba připravuje. 26. prosince to budou Vánoce na Řimbabě, v roce 2020 účast na
masopustu a pořádání dalších již tradičních akcí (Velikonoce, čarodějnice, hornické odpoledne, zelňačka, Mikuláš
a opět Vánoce).
Na poslední letošní akci Vánoce na Řimbabě si můžete
přijít popovídat, zavzpomínat, nebo jenom ochutnat něco
z vánočních dobrot. Samozřejmě je možnost prohlídky povrchových expozic.
Ještě jednou klidné a pohodové vánoční svátky a do
příštího roku hlavně zdraví a porozumění.
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za Spolek Řimbaba Pepík Kovář

fotokronika - dění v obci

Parkoviště ve Vysoké Peci.

informační a orientační tabule.

Asfaltovbání - 2 . etapa.
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pOTRAVInY DRMLOVkA
Vysoká pec 225

Vás zVe k nákupu: | širokého sortimentu
potravinářského zboží | denně čerstvého pečiva | zákusků | la-

restaurace

hůdkářských výrobků | sekané | drogerie | krmení pro zvířata |
tabáku a tabákových výrobků | propan butanu |
a ostatního zboží | On - LIne sAzkA

PF 2020

Děkuji všem zákazníkům
za přízeň v uplynulém roce
a přeji příjemné prožití
svátků vánočních a do roku 2020
vše dobré, štěstí a zdraví.

Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@email.cz / tel.: 608 258 460
Zveme Vás na steaky,
hotová jídla, minutky
a speciality šéfkuchaře.
Používáme výhradně
kvalitní české suroviny.

OteVírací dOBa:
Po - Čt: 10:00 - 22:00 hod.
Pá:
10:00 - 22:00 hod.
So:
11:00 - 22:00 hod.
Ne:
11:00 - 22:00 hod.

25. 1. 2020 - hasičský ples sdh bohutín
22. 2. 2020 - taneční zábava sdh vysoká pec
23. 2. 2020 - dětský karneval sdh vysoká pec

www.drmlovka.cz

Děkuji za přízeň v uplynulém roce
a do nového roku 2020 přeji všem zákaznicím
a zákazníkům pohodu a klid
tak jako o svátcích vánočních.
Pevné zdraví, hodně radosti
a spokojenosti.

Přeji Všem vánoční pohodu. Do nového roku 2020
zdraví, štěstí, radost a spokojenost. Jiří Kotrouš

0
2
0
Pf 2

Jana Heřmanová - koloniál
Bohutín 79

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ
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